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Resumo
Apresenta os resultados de uma pesquisa de doutorado concluída que tem como objeto de
estudo as experiências e as histórias de leitura de crianças e adolescente imersas em situação
de risco. Objetiva analisar as influências da leitura, advinda da educação não- formal –
especificamente de ONGS – no mundo de vida de crianças e jovens amparadas pela Casa
Pequeno e pelas Aldeias Infantis SOS, em João Pessoa – Paraíba, Nordeste do Brasil.
Constrói a fundamentação teórica sócio-historicamente com informações inerentes à infância,
à adolescência e aos seus direitos. Articula a interseção dos domínios entre o campo da leitura
e da Ciência da Informação para entender o processo de formação do eu–cidadão leitor, a
partir de características cognitivas e sociais, em que se insere a ação de ler no contexto da
educação não-formal. Recorre à abordagem qualitativa, ao método fenomenológico, às
orientações etnometodológicas para subsidiar o percurso metodológico da pesquisa. Utiliza a
observação participante; entrevista — apoiada na escuta sensível e nos desenhos comentados;
história de vida tópica. Conclui que as práticas de leituras realizadas na Casa Pequeno Davi e
nas Aldeias Infantis SOS estão diretamente relacionadas às propostas de inclusão e
ressocialização de crianças e adolescentes participantes dos seus projetos sociais, uma vez
que, as informações mediadas pela leitura compõem um saber que leva à autonomia, a
resiliência e ao empoderamento. Evidencia a necessidade de ampliar discursos no campo da
Ciência da Informação, relativos à leitura e seus leitores, como ocorre o seu uso, e qual o seu
efeito na vida de pessoas com trajetórias minoritárias ao acesso a leitura, isso significa criar
um campo discursivo na Ciência da Informação, ou seja um espaço profícuo para discutir
políticas de incentivo a leitura, com propostas que não coíbam e aprisionem o sujeito-leitor,
mas garantam a ressocialização, a cidadania e vida digna para extratos desprivilegiados,
social, política e culturalmente.
Palavras-chave: Leitura. Experiências de leitura. Histórias de leitura. Crianças e adolescentes
em situação de risco.

Abstract
Bring an object of study the experiences and stories read by children and adolescents at risk
immersed. Experiences are relevant in building values and codes of life of each. These are
readings that turn, widen the life forms of dialogues and experiences, leading readers to think
usual and unpredictable. Its aims to analyze the influences of reading, coming from the nonformal education — specifically NGOs — in the world of life of children and adolescent
supported by the Casa Pequeno Davi and Aldeias Infantis SOS in João Pessoa – Paraíba,
Northeast Brazil. Builds the theoretical foundation, socio-historically with inherent
information pertaining to children, adolescents and their rights. Articulates the intersection of
the domains between the field of reading and information science to understand the formation
process of self-citizen player from the cognitive and social, it is part of the action to read in

the context of education is not –formal.Uses the qualitative approach, the phenomenological
method, etnomethodological guidelines to subsidize the route methodological research. Uses
participant observation, interview – supported in sensitive listening and drawings commented;
life story topical. Concludes that the practices of readings taken in the House Small David and
SOS Children's Villages are directly related to the proposed inclusion and rehabilitation of
children and adolescents participating in their social projects, since the information mediated
by reading compose a knowledge that leads to autonomy, resilience and empowerment.
Highlights the need to expand discourses in the field of information science, reading and
relating to your readers, as is its use, and what is its effect on the lives of people with
trajectories minority access to reading. Means creating a discursive field in Information
Science, or a space fruitful discuss policies to encourage reading with proposals that do not
restrain and imprison the subject-reader, but ensure the rehabilitation, citizenship and
dignified life for underprivileged extracts, social, political and culturally.
Keywords: Reading. Practices and reading experience. Children and adolescents at risk.
1 INTRODUÇÃO
Muito se tem discutido e produzido sobre a questão da criança e do adolescente em
situação de risco, nas diversas áreas da ciência, todavia ainda existem campos científicos em
que essas discussões são incipientes, como por exemplo, o da Ciência da Informação, visto
que a inserção desse tema em seus discursos, mesmo não sendo ignorada, ocorre numa escala
menor do que o necessário, ou o desejado, visto que, em outras áreas, como Educação,
Psicologia, Saúde e Sociologia, essa contenda está mais presente nos discursos estabelecidos,
justificados talvez, devido à articulação, cada vez mais acentuada, do interesse dessas áreas
em delinear projetos sociais que contemplem a inclusão social de grupos marginalizados,
sedimentados em cenários de referências teóricas e práticas.
Presenciando este fato, impõem-se a necessidade da CI estabelecer outro formato para
delinear estudos e pesquisas que venham contemplar a apropriação da informação, por meio
da leitura, no intuito de minimizar os problemas informacionais de grupos marginalizados, em
relação ao acesso, uso, disseminação e transferência. Assim, atingir, efetivamente, o alvo
social que ela mesma estabeleceu desde os seus primórdios. (SARACEVIC, 1995).
Nesse sentido, a Ciência da Informação tende a colocar em sua agenda novos temas
para suas ações investigativas, a exemplo de pesquisas que contemplam a realidade de
crianças e adolescentes em situação de risco, não apenas para reiterar sua preocupação com o
seu compromisso social, mas também para dialogar com a leitura, saber sobre o uso que essas
crianças/jovens fazem dela nas ações do seu dia-a-dia.
Diante desse panorama, apresentamos os resultados da pesquisa de doutorado defendida
em julho de 2013, que se caracteriza como um estudo sobre o efeito social da leitura na vida

leitor. Descreve as experiências e as histórias de leitura que marcaram crianças e jovens
imersos em situação de risco, sob o olhar da Ciência da informação.
Para subsidiar o percurso metodológico, a pesquisa destacou a abordagem qualitativa,
a etnometodologia, baseada nos princípios de Garfinkel (1963) e o método fenomenológico.
As técnicas empregadas para a coleta dos dados se apoiaram na entrevista, nos desenhos
comentados, na observação participante e na história de vida tópica.
Na base teórica desta pesquisa estão as concepções que nos orientaram a definir as
fronteiras do campo investigativo e nos habilitaram colocar a problemática e os objetivos sob
o olhar das teorias e dos conhecimentos já constituídos e publicados sob o tema pesquisado.
Elas nos deram sustentação para discorrer sobre leitura, crianças e adolescentes em situação
de risco, tanto no contexto social da Ciência da Informação quanto na realidade da leitura no
Brasil, buscando analisar as peculiaridades e as semelhanças que as ligam, inclusive no que
diz respeito aos direitos, às garantias fundamentais dos indivíduos e ao acesso à informação,
como registrado na Carta Magna Brasileira (BRASIL. Constituição, 1988, cap. I).
Consequentemente tratamos de estruturar, analisar e interpretar o material empírico
advindos dos desenhos e das falas dos sujeitos da pesquisa. Trata-se da constituição do corpus
das análises dos dados. Apresentamos, ainda, as conclusões que se configuraram como pontos
de reflexão inerente a temática abordada.
2 A INVENÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA: UMA NOVA VELHA
HISTÓRIA
A aparição e o mérito da infância no aspecto social vem sendo um objeto de estudo de
pesquisas em várias áreas do conhecimento, a saber: Educação, Biblioteconomia, Ciência da
Informação, Medicina, História, Sociologia, Filosofia, Psicologia, Antropologia. Algumas
trazem esse objeto de forma mais contundente, outras, de modo mais acanhado e incipiente.
Destacamos que o interesse crescente dessas áreas pela infância/criança envolve uma
gama de teorizações sobre essa questão. Portanto, é fundamental compreendermos a
visibilidade da infância por meio de um referencial teórico, de diferentes pontos de vista de
autores e de documentos pesquisados que, em determinados períodos, testemunharam como
foram balizadas as questões e os problemas concretos sobre a infância.
Pautados nas ideias de diferentes autores, tivemos como prerrogativa um diálogo que,
longe de ser um confronto entre autores, foi uma reflexão permanente a exigir um recorte
teórico, devido à grande quantidade de informações inerentes às singularidades da infância.
Isso alargou a possibilidade de discutirmos a trajetória da infância a partir de três vertentes: a
de Ariès (1981), por ser um dos pioneiros a se utilizar da diversidade de fontes para analisar a

construção do sentimento da infância ao longo do tempo — o autor reconhece a infância
como uma invenção da Idade Moderna; a de Heywood (2004) e a de Kuhlmann Júnior
(1998), que ampliam as análises sobre a história da infância para além das exaustivas
referências de Ariès. Suas ideias indicam a presença de uma preocupação com a
infância/criança em períodos anteriores como, por exemplo, a Idade Média.
Segundo as ideias de Ariès (1981), a infância permaneceu sem identidade até fins do
Século XII, visto que a criança era considerada diferente do adulto apenas no tamanho e na
força. As outras características, aos olhos dessa época, eram iguais. Portanto, a indiferença e o
anonimato em que viviam, na Idade Média, eram perceptíveis.
Os estudos de Heywood (2004) consideram mais útil buscar concepções distintas
sobre o sentimento de infância em diferentes épocas do que julgar a presença ou a ausência
desse sentimento em determinados períodos históricos, visto que a ambiguidade, nesses
períodos, sempre centralizou a criança entre as características inatas e as adquiridas, a
experiência e a ingenuidade, a independência e a dependência.
Em sua trajetória Kuhlmann Júnior, observou que, no Século XVIII, reformadores
começaram a pensar em um sistema nacional de educação. A partir desse século, no Ocidente,
o movimento de particularização da infância ganha forças, a família sofre grandes
transformações e criam-se novas necessidades sociais em que a criança passa a ser valorizada
significativamente e a ocupar um lugar central na dinâmica familiar. O conceito de infância se
evidencia pelo valor do amor familiar — as crianças passam dos cuidados das amas para o
controle dos pais e, posteriormente, da escola, até o acompanhamento dos diversos
especialistas e das diferentes ciências.
Essa foi, então, à trajetória da infância que ao ser construída social e historicamente,
objetivou o efeito de medidas e ações não lineares, até ser considerada objeto de estudos e
pesquisas. Diante do exposto, vimos que a criança e o adolescente por estarem imersos em
circunstâncias contraditórias, ora merecedores de caridade, ora de repressão, foram vitimas de
políticas de atendimento frágeis, incipientes e desarticuladas.
3 A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ENTRE
HISTÓRIAS E RUPTURAS
A Convenção sobre os Direitos da Criança (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS – ONU, 1989), em seu prefácio, faz menção aos pactos e aos acordos internacionais
que consolidaram a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial, quais
sejam: Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança; Declaração dos Direitos
da Criança, adotada pela Assembléia Geral da ONU, em 20 de novembro de 1959; Declaração

Universal dos Direitos Humanos, dentre outros pactos que se interessam pelo bem-estar da
criança.
Ao expor esse cenário, crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direitos e
deveres. Contudo, antes dessa conquista, enfrentaram, conforme relatos históricos, infortúnios
e desventuras. Sem seus direitos respeitados, sem apreço à dignidade, sem ser reconhecidos
legalmente, foram tratados como simples objeto de uso e abuso.
Sem arrefecer os ânimos, essa provocação começou a mudar o rumo dos direitos
infanto-juvenis. O Brasil passou a reconhecer a necessidade de estabelecer pactos, critérios e
estratégias para garantir alternativas com o fim de salvaguardar os direitos da criança e do
adolescente. A literatura especializada sobre os direitos, as garantias e os deveres das crianças
e dos jovens revela que o Brasil tem avançado significativamente na formulação de políticas
públicas nacionais básicas em prol desses direitos, que impactam positivamente na vida das
crianças. Porém, essas ações ainda não atendem às necessidades de todas as regiões do país e,
embora o Brasil tenha uma das mais avançadas legislações de proteção às crianças e aos
jovens, há muito trabalho a ser feito. (SANTOS, 2007).
Apesar de o ECA (BRASIL. Lei nº. 8.069,1 990) ser reconhecido como uma
legislação avançada, percebemos que, para a maioria das crianças e dos adolescentes que
vivem no Brasil, em situação de risco, ele não faz muito sentido, pois elas até sabem da
existência de uma lei que resguarda os seus direitos e sua integridade, mas se sentem
frustradas, perdidas por não saberem a quem recorrer quando suas vidas são colocadas em
risco.
A proposta desse referencial não foi de julgar as políticas legais e sociais de direitos
para crianças e adolescentes, mas de promover reflexões sobre mais um direito ― o de acesso
à leitura ― com o intuito de se compreender muito mais esse direito como meio de
transmissão do conhecimento, de desenvolvimento pessoal e, portanto, de cidadania.
Principalmente, quando um país como o Brasil revela estatísticas que mostram que o índice
nacional de leitura é de menos de dois livros lidos por habitante/ano, o acesso à leitura é um
direito que deve ser encarado como uma prioridade nacional (CASTILHO NETO, 2010).
Iniciamos outra etapa desse referencial teórico, que diz respeito à criança e ao
adolescente em situação de risco como leitor no contexto da realidade da leitura no Brasil,
realidade que exige a intervenção de novas práticas de leitura, na escola e na família e junto
com elas, os dispositivos das TICs constituído pelo saber científico, como será tratado a
seguir.

4 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO: CIDADÃOSLEITORES, OPRIMIDOS E SILENCIOSOS
De que maneira considerar crianças e adolescentes em situação vulnerável como
cidadãos leitores, se lhes cessam seus direitos mais fundamentais, inclusive o acesso à leitura,
consequentemente a informação? Ousamos em responder, dizendo que isso só ocorrerá
mediante o primado do social e do cultural, que representam políticas consistentes da leitura e
do livro, e quando o Brasil avançar na construção de um país leitor.
Percebemos o quanto crianças e adolescentes em situação de risco à margem do
processo de cidadania precisam ser amparados e protegidos, visto que os valores intrínsecos, o
respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento e o reconhecimento de suas
vulnerabilidades devem ser assegurados, pois são condições essenciais para serem
reconhecidos como sujeitos de direito e da história, e como tal, necessitam de políticas
públicas e do cumprimento das normas já vigentes.
As mobilizações em prol dos direitos da criança e do adolescente, realmente ocorrem
sem precedentes na história do Brasil. São movimentos repletos de tensões e conflitos
(SANTOS, 2007). Vimos que a afirmação “crianças e adolescentes em situação de risco:
possíveis leitores, oprimidos ou silenciosos” é complexa. Porém ousamos subsidiá-la
respaldados nas informações contidas na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil versão 2011,
ao sinalizar que a infância e a adolescência são as fases em que a leitura está mais presente na
vida dos brasileiros. Justificada, talvez, pela presença da escola como uma agente mediadora
da leitura, capaz de desenvolver o sujeito leitor e promover a relação entre leitura e cidadania.
Outro lado instigante da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, versão 2011, aponta
que crianças e adolescentes estão lendo cada vez menos. Na faixa etária de cinco a dez anos, a
média apontada foi de 5,4 livros por criança, e em 2007, de 6,9 livros por leitor; de 11 a 13
anos, o índice foi de 6,9 livros, e em 2007, o índice foi de 8,5 livros para cada criança. Para os
adolescentes de 14 a 17 anos, a média foi reduzida de 6,6 livros para 5,9.
Apesar dos dados da Pesquisa Retrato do Brasil revelar essa realidade, educadores
divergem da ideia, na qual o jovem atualmente lê menos. Pelo contrário: enfatizam que os
adolescentes nunca leram tanto. A diferença é que, hoje, eles não leem só livros, mas vídeos,
sites e uma gama considerável de informações. Os dados apontam, ainda que o percentual de
livros lidos caiu em quase todas as faixas etárias ― 79%, para crianças de cinco a 10 anos, cai
para 72%, na faixa de 11 a 13 anos, e para 70%, de 14 a 17 anos. Ler o livro por exigência da
escola é a maior motivação de crianças e jovens para a leitura, de acordo com a pesquisa.

Será que o fato de as crianças e os adolescentes está lendo menos está ocorrendo
devido ao uso de práticas de leitura pouco atraentes e sedutoras? É possível evidenciar que
isso infere na leitura o reflexo de obrigação em detrimento do prazer, da diversão e do
entretenimento. Então, resta-nos saber como as escolas e os espaços destinados a educação
não-formal — no caso dessa tese as ONGS — estão efetivando a leitura para formar leitores,
haja vista que na sociedade da informação, impulsionada pela evolução das TICs, estão
permanentemente desafiadas.
Os dados revelados nas pesquisas Retratos da Leitura no Brasil ― versões 2000, 2007
e 20111, apontam que a escola tem falhado na tarefa de incentivar a leitura não ligada somente
às atividades escolares e no dever de mostrar que há diversas formas de leitura, das mais
pragmáticas às voltadas para o prazer, visto que a leitura obrigatória e imposta é
desinteressante, não atrai, não desperta, não toca nem faz sentido.
Tais evidências são importantes, visto que nos subsidiam a refutar a afirmação:
crianças e adolescentes em situação de risco, oprimidos e silenciados. Oprimidos, sim,
silenciados não, porque a consciência desses cidadãos de direitos, atualmente, está colada aos
movimentos de lutas em prol da melhoria das condições de sobrevivência e de inclusão social,
isto é, de inserção na sociedade. Falamos de consciência de crianças e jovens, que mesmo
amparados por leis, e legalmente reconhecidos enquanto prioridade nacional, portadores de
direitos e sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento — ECA 1990 — não encontram
aportes e instrumentos que garantam a promoção da cidadania.

5 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO E LEITURA NO
DISCURSO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: uma relação que constrói sentido
Para adentramos no contexto da Ciência da Informação, tomamos como base os
paradigmas contemporâneos propostos por Capurro (2003), a saber: paradigma físico —
compreende a existência de um objeto físico que é transferido do emissor para o receptor, por
meio de um canal; paradigma cognitivo ― nele o usuário é visto como um sujeito
conhecedor, que usa seus modelos mentais no processo de recepção da informação. A
informação, por sua vez, pode ser alterada, para atingir outro estágio de conhecimento mais
evoluído e; paradigma social — inspirado na proposta da “epistemologia social” de Shera
1
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(1977) — está focado nos aspectos sociais da ação da informação na sociedade. Nele as
intenções e as comunidades de discurso são levadas em conta para a transmissão da
informação. No intuito de esquematizar estas informações, elaboramos o quadro abaixo:
QUADRO 1 ― Paradigmas contemporâneos da Ciência da Informação
PARADIGMA
Físico
Cognitivo

Social

ENFASE
Sistemas de
Informação
Sujeito

Coletividade

PROCEDIMENTOS
Tecnologia/Transição de
mensagem.
Conhecimento, aprendizagem,
cognição.

Sociais e culturais

BASE
Organização,
tratamento
disseminação da Informação.
Conhecimento
substitui
complementa outro.

e
ou

Informação como matéria prima
para gerar outro conhecimento.
Conhecimento
é
construído
socialmente

Fonte: Adaptado pela autora, baseado em Capurro, 2003.

Esses paradigmas orientaram e orientam, em certa medida, as preocupações teóricas e
se manifestam nas pesquisas do campo da Ciência da Informação nos últimos anos. Em cada
paradigma se encerra um conceito de CI, de seu objeto de estudo e orientação filosófica.
Porém é necessário salientarmos que cada abordagem se propõe a investigar diferentes
facetas do comportamento informacional ou do processo de busca de informação e todas têm
o seu valor, portanto não existe escala de hierarquia entre elas, visto que elas se
complementam de forma a oferecer uma compreensão mais completa sobre determinado tema
de investigação. Corroborando neste sentido Araújo (2010) realça:
Não se trata, pois, de comparar os paradigmas para determinar qual o melhor. Cada
modelo teórico apreende alguns aspectos da realidade e deixa de fora outros.
Aquilo que não era respondido pelo paradigma físico da CI tornou-se parte das
preocupações do paradigma cognitivo. Igualmente, o paradigma social surgiu para
iluminar questões não compreendidas pelo cognitivo. (ARAÚJO, 2010, p. 35).

Para os propósitos dessa pesquisa, elegemos o paradigma social como o mais
significativo, visto a existência de determinadas necessidades sociais a serem preenchidas, e
que a Ciência da Informação deve desenvolver o trabalho prático com elas relacionado. Nesse
sentido norteamos o mapa dos eixos dos aportes teóricos desta pesquisa, visto que a
complexidade da temática em pauta nos conduz a fazer um percurso mais atento, a partir das
relações existentes entre Ciência da Informação/leitura/crianças e adolescentes em situação de
risco/ONGS, conforme podemos observar na ilustração abaixo:

FIGURA 1 – Representação dos eixos temáticos da pesquisa

Ciência da Informação
PARADIGMA SOCIOCOGNITIVO
Fonte: autora da tese, 2012.

O exemplo ilustrativo, ao se apresentar com essa configuração, nos revela a vinculação
dos eixos temáticos com o contexto da CI, na perspectiva do paradigma sociocognitivo,
porque nele o sujeito do conhecimento é considerado como elemento ativo do seu contexto
social, e esse caráter relacional cristaliza a (re) elaboração do conhecimento, no conjunto das
relações sociais, numa troca permanente de informações.
Na literatura da área da Ciência da Informação no Brasil, vemos que, embora diversos
trabalhos venham sinalizando a presença de crianças e adolescentes nos discursos da CI,
existe ainda, a insipiência de pesquisas e trabalhos envolvendo, especificamente, esse
contingente, que por suas circunstâncias de vida, estão expostas a experiências relacionadas às
privações de ordem afetiva, cultural e socioeconômica que desfavorecem o pleno
desenvolvimento bio-psico-social.
Isso revela que novos estudos precisam sugerir o envolvimento dos pesquisadores da
CI com a complexidade e a importância desse assunto, no intuito de extrair possibilidades
para pensar a relação informação, cidadania e inclusão social que segundo González de
Gómez (1999, p. 20) é representada pelo conceito de cidadania informal ― condição da
cidadania que diz respeito ao direito e acesso à informação e aos recursos informacionais,
bem como interpretá-los e usá-los.
Constatamos, diante dessas afirmações, que o discurso da Ciência da Informação,
acerca de crianças e adolescentes em situação de risco é neófito, visto que a consulta atenta à
literatura dessa ciência revelou a impressão de carência, devido à presença desses sujeitos não
ser frequente nem intensa nos estudos e pesquisas da área. Desse modo, a produção cientifica
da CI a esse respeito, mostra-se limitada, restrita, com vestígio de que é pouco explorada.

6 PERCURSO METODOLÓGICO: O CAMINHAR FAZ A TRILHA
Elegemos o método fenomenológico para defender a ideia de que a relação sujeito e
objeto é um fenômeno e precisa ser entendido e considerado, por isso ele toma forma e cria
contornos para indicar as manifestações que se apresentam ao sujeito.Nesta pesquisa a
fenomenologia está fundamentada no pensamento de Husserl (1986), por defender a ideia de
que o mundo existe antes das nossas análises ou reflexões, e por ser fonte de todos os
pensamentos e percepções. É neste mundo que estamos inseridos e que interagimos com o
outro. Para alcançarmos o verdadeiro sentido do mundo não podemos ignorar a reflexão como
acontecimento, uma vez que ela manifesta-se como uma verdadeira criação, em que o mundo
é dado ao sujeito porque “o sujeito é dado a si mesmo”. (HUSSERL, 1986).
Em síntese, a escolha do método fenomenológico se justifica, também, por permitir
que evidenciemos a carga contributiva da fenomenologia para a Ciência da Informação, visto
que, nesse método, estão presentes questões filosóficas envolvidas na geração do
conhecimento e em sua aplicação, bem como questões epistemológicas relativas às análises
dos fenômenos sociais e humanos que podem ser aplicadas na resolução de problemas que
questionam, por exemplo, como reconhecer um cidadão-leitor, no sentido de captar a essência
da experiência de ser leitor num mundo de carências, em espaços de ausência de bens
culturais.
Essa carga contributiva da fenomenologia para a Ciência da Informação se apresenta,
ainda, no entendimento de questões, tais como: a relação entre usuário e profissional da
informação, com base na compreensão do fenômeno vivenciado por eles num momento de
interação; o entendimento do julgamento de relevância do usuário, pois, para a
fenomenologia, o nosso sistema de relevâncias é determinado pelo nosso sistema de
interesses, o que direciona as nossas ações, a recepção do texto pelo usuário, assumindo que,
muito mais do que apenas o texto, a obra é o produto da nossa percepção e experiência
(BUDD, 2005).
Alguns autores acreditam que a fenomenologia pode trazer aportes para os estudos de
sistemas de informação e a relação com os indivíduos que o utilizam, assim como em
produtos e serviços (HJØRLAND, 2005, p. 158; MARCIANO, 2006, p. 186). O
entrelaçamento entre o pesquisador e os dados sobre o fenômeno é que vai gerar a reflexão
mediativa. (DUMONT, 1998).
Caracterizamo-nos, como em uma pesquisa qualitativa de cunho compreensivointerpretativa, apesar da liberdade de ter sido tratada com indicadores quantitativos, quando
necessário. Esse tipo de pesquisa leva-nos a compreender e interpretar os eventos sociais da

pesquisa, considerando o sujeito de estudo, gente, em determinada condição social,
pertencente a um determinado grupo ou classe social com suas crenças, valores e significados
(MINAYO, 1994).
A inserção desta pesquisa na fenomenologia possibilitou que a sua condução fosse
direcionada à etnometodologia, devido aos seus postulados e procedimentos se harmonizarem
com a linha de raciocínio e com os propósitos desta investigação, no que concerne aos
métodos utilizados pelos indivíduos para interpretar e pôr em ação suas atividades práticas e
cotidianas; ao interesse pela forma como os indivíduos interagem com seus contextos e pela
maneira como são construídas suas percepções e interpretações do mundo.
A etnometodologia surgiu a partir dos trabalhos do sociólogo Harold Garfinkel,
quando em 1963 desenvolveu um estudo a respeito dos jurados das cortes norte-americanas,
no qual pesquisava como as pessoas leigas se utilizavam de alguns procedimentos e técnicas
que são similares àquilo que, em Sociologia, denomina-se metodologia científica. Tais
procedimentos tinham preocupações com a montagem de relatos adequados, denominados
por Garfinkel de sentido relatável (accountable) de suas atividades.
A etnometodologia trabalha com uma perspectiva de pesquisa compreensiva,
considerando que a realidade socialmente construída está presente na vivência cotidiana de
cada um e que em todos os momentos podemos compreender as construções sociais que
permeiam nossa conversa, nossos gestos, nossa comunicação, etc. Para Coulon (1998), aceitar
esse fato significa compreender que os atores sociais definem permanentemente as
instituições nas quais vivem em sua vida cotidiana.
Adentrar na etnometodologia, para melhor compreendê-la, significa olhar o objeto de
pesquisa conhecendo a diversidade de termos e de conceitos trabalhados, para explicar como
as pessoas comuns podem ser entendidas como sociólogos de si mesmas e de sua realidade.
Porém,

destacamos

cinco

termos

chave,

considerando-os

importantes

para

a

operacionalização de pesquisas na área da Ciência da Informação, a saber: prática ou
realização; indicialidade; reflexividade; noção de membro e; relatabilidade (accountability).
(COULON, 1998).
Ancorados nos termos indiciais da etnometodologia, estabelecemos um arcabouço
para as nossas análises, considerando o contexto e os sujeitos da tese (crianças e adolescentes
= falas específicas, lócus específicos = abrigos, cotidiano fora da convivência familiar, senso
comum. Postos os termos chave da etnometodologia, decidimos esquematizá-los, a fim de
contemplar uma visão ilustrativa da complementaridade entre esses conceitos.

Diante do exposto, afirmamos que os pontos etnometodológicos se complementam.
No caso, específico, dessa pesquisa, principalmente no que diz respeito, a indicialidade e a
noção de membro, visto que as crianças e os jovens envolvidos nas práticas de leitura
compartilharam de uma linguagem comum e interagiram com seus pares, construindo redes
de significados, a fim de tornar o ato de ler mais prazeroso e mais facilmente compreendido.
Esse fato foi percebido quando observamos às conversas das crianças e dos jovens,
surgidas espontaneamente. Ao compartilhar seu dia-a-dia e seus etnométodos, aproximaram a
reflexidade e a reflexão que somadas redimensionaram o grupo a adquirir mais consciência de
sua capacidade co-criadora da realidade. Acreditamos que essa junção favorece o
empoderamento dos sujeitos da pesquisa.
Posto isso, elegemos algumas técnicas de coleta de dados utilizadas em pesquisas
etnometodológicas, a saber: observação participante, entrevistas fundamentadas nos
princípios da história de vida tópica, na escuta sensível (BARBIER, 1993) e nos desenhos
comentados. Para efetivar essa etapa utilizamos: gravador, câmera digital e diário de campo.
6.1 LOCAIS E SUJEITOS DA PESQUISA: EM UM TEMPO E UM LUGAR
6.1.1 CASA PEQUENO DAVI - é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1985,
pelos religiosos de São Vicente de Paula, para funcionar como “Casa de Abrigo”, com a
missão de amparar crianças e adolescentes que viviam na rua, com o intuito de reintegrá-los
no ambiente familiar. Atualmente, mais de 350 crianças e adolescentes, na faixa etária entre
sete e 18 anos, são assistidos por essa instituição de apoio

6.1.2 ALDEIAS INFANTIS SOS - a ONG Aldeias Infantis SOS João Pessoa-PB, surgiu
por iniciativa de Madre Carolina, religiosa e diretora do Instituto João XXIII, juntamente com
um grupo de 96 pessoas envolvidas com a escola. Em 26 de outubro de 1984, o Governo do
estado da Paraíba doou um terreno de 10 hectares para a Organização. No dia 31 de maio de
1987, a ONG Aldeias Infantis SOS-PB foi inaugurada oficialmente, com seis casas-lares em
um condomínio, com escritório para a equipe técnica e um centro de vivências (anfiteatro).
Trata-se de uma instituição localizada no Bairro de Mangabeira, zona sul da cidade de João
Pessoa, capital da Paraíba.
Selecionamos intencionalmente dez crianças da Casa Pequeno Davi (nove a 11 anos de idade), e 15
adolescentes das Aldeias Infantis SOS–JP (12 a 18 anos incompletos), totalizando 25 sujeitos (11
meninos e 14 meninas), nível de escolaridade fundamental (entre 3º e 9º ano), com os quais
mantivemos contatos durante quatro meses (junho a setembro de 2012).

Com esse recorte, decidimos realizar a pesquisa na Casa Pequeno Davi somente com
crianças, porque as práticas de leitura realizadas em seus espaços informacionais se destinam,
de forma especial ao público infantil, fato explicado, na casa, pela necessidade emergente de
despertar o gosto e o prazer de ler logo na infância. Outro ponto norteador foi à paixão das
crianças por livros e pela biblioteca da Casa, refletida na média elevada de leitura realizada
― cinco livros por mês ― comparada com a média de leitura dos brasileiros ― quatro livros
por ano, sendo apenas 2,1 livros lidos até o fim, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil (2012).
Esquematizamos os procedimentos metodológicos a partir das seguintes etapas:
1º – escolha das ONGS e contato com seus diretores e/ou coordenadores;
2º – registro da proposta do projeto de pesquisa na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa;
3º– realização da pesquisa de campo utilizando os seguintes recursos metodológicos:
observação participante, entrevistas subsidiada pela história de vida tópica, que se interessa
por um segmento da vida do sujeito. (DENZIN, 1989). No caso específico dessa pesquisa,
topificamos as histórias de leitura dos sujeitos envolvidos;
4º – tratamento do material empírico coletado. Delineamento das categorias, subcategorias de
análises e dos eixos significantes.
5º – mapeamento dos livros que guiaram as práticas de leitura das ONGS no período da
pesquisa visto a elaboração dos resumos dos mesmos.
Concluído o delineamento metodológico da pesquisa, passamos à análise dos dados ―
que começou pela transcrição das entrevistas realizadas. Após esta etapa, fizemos a leitura
atenta dos registros, marcando os trechos que se repetiam, agrupando as falas convergentes
em categorias e eixos significantes, como podemos observar a seguir:
a) Concepções de leitura sob o olhar e o fazer dos sujeitos - Resgatamos a concepção de
leitura, emitida pelos sujeitos da pesquisa, sob o olhar da ressignificação2, considerando que a
leitura só tem valor quando o sujeito assume uma postura socioaxiológica, expressão utilizada
por Bakhtin (2003), para designar juízo de valor. Tal postura possibilitou a construção da
pergunta: o que é leitura? O que, para que e por que ler?

2

Termo utilizado para definir como as pessoas conseguem atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de
sua visão de mundo. Por meio da ressignificaão as pessoas podem perceber o mundo de uma maneira mais agradável,
proveitosa e eficiente.

Como mencionado na metodologia, às respostas para esses questionamentos tiveram
também, o apoio dos desenhos comentados representando o modo de pensar e de perceber a
leitura. Por conseguinte, através de desenhos como fonte de informação, os sujeitos se
apresentaram como interlocutores; não só informaram, mas geraram, transferiram e
disseminaram informações relativas às suas visões de leitura, pois os sinais contidos nos
desenhos representaram a carga de significação dos detalhes relembrados, às vezes mais do
que o conteúdo expresso nas falas.
Durante a elaboração dos desenhos comentados, procuramos instigar diálogos entre o
desenho e a fala de quem o produziu. Por isso, acompanhamos atentamente a feitura do
mesmo, na expectativa que desenho e fala dos sujeitos se completassem e revelassem as
concepções de leituras dos sujeitos. Esse detalhe pode ser observado nos desenhos a seguir,
estimulados pela pergunta: O que é leitura para você? Faça um desenho.

Desenho 1

Desenho 2

Elaborado por CR4 – 11 anos

Elaborado por AD5 – 13 anos

Não foi de surpreender o destaque dado à leitura: viajar, visto ser um jargão repetido
pela sociedade, mas o mantivemos e o instigamos, exatamente para analisar se há algo a mais
atrás dessa afirmativa repetitiva. E vimos, no contexto desta pesquisa, que tem muito a
averiguar. Para os sujeitos, a leitura promove diversão, pois quem lê é levado a lugares que
não podem ir com as próprias pernas. Significa dar asas a imaginação. A importância disso
reside e se fortalece, a partir do eixo significante apontado abaixo:
EIXO SIGNIFICANTE (1) - com a leitura eu viajo, dou asas à imaginação...
Nesse viés, questionados sobre o que é leitura, os sujeitos assim manifestaram-se:
[...] leitura pra mim, é acordar pra conhecer um mundo que eu não conheço. É
viajar porque eu vou onde nunca imaginei ir. (CR4–11 anos.)
[...] leitura é uma coisa que ajuda a gente aprender e a crescer. Quando eu estou
lendo parece que eu tô viajando [colocou a mão no queixo e franziu a testa]. Dou
asas à imaginação. (AD5–13 anos).

Esses depoimentos nos remetem a um sentido de fuga para outros mundos facilmente
compreensível nessas crianças e adolescentes. A ênfase nos revela que o leitor vê na leitura
algo que possa dar sentido à sua existência, descobrir novas situações, expandir horizontes,

porque o inusitado se faz presente, ora naturalizado no universo ficcional, ora produzindo
estranheza que, ao se cristalizar, passa a fazer parte de suas experiências (TODOROV, 1975).
Martins (1994) adverte que, apesar do sentido de leitura ser amplo, é preciso ressaltar
que o ato de ler proporciona experiências peculiares. Uma delas é a oportunidade do leitor
instigar sua imaginação, substituir a própria subjetividade por outra e, assim, apreender
incorporar vivências e sensações até então desconhecidas, que faltavam em sua vida pessoal.
Isso os leva a crer que o leitor acaba encontrando na leitura uma alternativa de se libertar e
atenuar os próprios sofrimentos.
Em sintonia com as falas dos sujeitos, constatamos no contexto pesquisado, a leitura
por puro prazer, como podemos visualizar no eixo significante, a seguir:
EIXO SIGNIFICANTE (2) - Leitura é prazer, passatempo que faz bem
[olhou ao seu redor, franziu a testa e disse...] ler é ter prazer de abrir o livro, abrir a
porta dum mundo novo, e viver nesse mundo, só no pensamento. É entrar naquilo
que tu ta lendo [pausa]... É uma diversão pra lá de boa! (AD8―14 anos)
[Franziu a testa e disse]. Ler é ter prazer de saber da história, se emocionar, chorar,
rir, porque eu tô dentro daquela história que to lendo. Parece que aquela vida é a
minha. (AD10―13 anos).

Os relatos acima nos permitem pensar sobre o quão importante é a leitura para a
formação desses jovens, pois é feita com prazer, principalmente para leitores vindos de uma
parcela da população socioeconomicamente carente, que não se inclui em um grupo seleto e
cujas condições de apropriação da leitura são inciepientes. Isso nos alerta para o fato de que o
prazer pela leitura não é intrínseco ao homem, mas pode ser cultivado à medida que o sujeito
se constrói como leitor.
Ao aprofundarmos as análises constatamos que 32% dos depoentes se manifestaram
que leem para mudar de vida. Este é o motivo básico. Uma forte razão: para redesenhar que
se lê por necessidade pessoal e intelectual de vencer na vida, crescer em todos os sentidos. A
constatação encontra respaldo na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil versão 2012,
considerada a maior pesquisa sobre hábitos de ler do brasileiro, quando revela que 35% dos
entrevistados, um em cada três, diz conhecer alguém que venceu na vida, mudou de status
social e progrediu profissionalmente, através da leitura. E, quando aponta que o leitor
brasileiro acredita no livro e na leitura como ferramenta eficiente para a mudança de vida das
pessoas e para formação política e ascensão social dos cidadãos. A manifestação sobre ler
para vencer na vida acarretou o delineamento do eixo significante (3) como podemos
visualizar:

EIXO SIGNIFICANTE (3) – Ler para mudar da vida, crescer, ser gente...
No intuito de subsidiar as análises desse eixo temático, revisitamos FREIRE (1982),
para se manifestar sobre o assunto. O autor considera a leitura como uma prática de
intervenção social que ao mesmo tempo em que ela capacita as pessoas a dimensionar seu
lugar na sociedade, permite o desenvolvimento do pensamento crítico para habilitá-las a
decidir sobre seus direitos e melhoria da qualidade de vida, ou seja, a leitura não resolve
problemas sociais e/ou pessoais, porém se constitui em um recurso essencial para interagir
com o real, interpretá-lo e compreendê-lo. A partir dessas considerações convidamos as
crianças e os adolescentes para se pronunciarem a respeito. Alguns, assim se manifestaram:
“Eu sufri muito na vida, [né...] num tenho família. Depois que vim pra aldeia sou
uma pessoa mais leve, mais confiante, e como sei ler e escrever tenho chance de
vencer na vida. [suspirou profundo e continuou...]quero ser gente na vida”. (AD117 anos)

A partir das reflexões até aqui efetivadas, apontamos outra categoria delineada com
suas análises e resultados. Para tal construção, vejamos:
b) Fatores que interferem nas práticas de leitura e os suportes em que elas se materializam
Um aspecto que influencia as práticas de leitura3 é o meio em que elas estão presentes.
Quando o ambiente é alheio à leitura, as crianças e os jovens têm mais dificuldade de
despertar o gosto pela leitura e de se tornar leitores, capazes de ler criticamente textos com
conteúdos adequados à faixa etária e a vivência, de compreender o valor da leitura como fonte
de saber e de entretenimento. (KLEIMAN, 1989). Esse fato oportunizou o desenho do eixo
significante (4), consubstanciado a partir dos relatos dos sujeitos.
EIXO SIGNIFICANTE (4): minha família, meus professores não me fizeram gostar de ler
Diante desses relatos, constatamos que alguns entrevistados não percebem como
incentivadores da leitura a família, nem os professores. Nesse sentido, esperávamos que os
professores liderassem o rol de influência sobre os sujeitos da pesquisa, pelo gosto de ler..
Assim sendo, as falas dos sujeitos revelam que a família e a escola têm falhado na missão de
incentivar o gosto e o prazer de ler:
[...] “ninguém me fez ler, eu leio porque tenho vontade de aprender e ser gente na
vida, por isso eu leu. Ninguém me manda ler, o cabra sem ler não vai aprender
nada”. (AD –14 anos)
3

Nesta pesquisa, as práticas de leitura são as múltiplas ações cotidianas dos sujeitos referentes à leitura, que ocorrem nos
espaços das ONGS Casa Pequeno Davi e Aldeias Infantis SOS.

De modo geral, observamos que existem no rol das ações socioculturais das ONGS
várias práticas de leitura com usos e funções diferenciadas, a saber: leitura, cultura, esporte,
interação social, busca de informações, brincadeiras, arte e lazer. Através dessas ações,
crianças e jovens multiplicam as informações que recebem e ao transferirem para outras
esferas, revelam a importância de as conhecerem. Assim, passam a se proteger melhor da
violência, do abuso, da negligência, e se unem para transformar suas realidades. Como
podemos observar no relato a seguir:
[...] “o que aprendemos aqui não fica aqui dentro. Estamos sempre levando os
debates para fora, nas nossas escolas, na nossa comunidade, e assim ajudamos a
criar uma consciência maior em outros adolescentes”. (Jovem Casa Pequeno Davi,
16 anos).

No discurso dos sujeitos, algumas falas explicitam a sua relação com a leitura. Ao
indagarmos, “como a leitura aconteceu em sua vida? Conte-nos sua história de leitura”, alguns
depoimentos se destacaram:
RELATO 1 — “Tudo começou assim. Não, não sei mermo quando tudo começou,
eu era mais pequeno, só mim lembro que quando meu pai chegava bebo, minha mãe
se trancava no quarto com a gente, pegava um livru e começava a ler pra gente
dormir. Eu nem prestava atenção no que ela dizia, mas fazia de conta. Os livros que
mais gostei de ler se chama Quero colar papai e mamãe e Obax”. (CR9–12 anos) .
RELATO 2 — “Eu mim lembro que tinha uma vizinha, que contava histórias pra as
crianças da minha rua. Todo dia ela sentava na calçada e chamava a gente. Ela não
sabia ler história, só sabia contar. Eu não me lembro das leituras na escola, que os
professores obrigava a gente ler....” (CR8–12 anos).

c) Práticas de Leituras desenvolvidas nas ONGS como forma de ressocialização
A categoria inerente às práticas de leitura e a reintegração social dos sujeitos da
pesquisa foi delineada a partir da entrevista, realizada com os mediadores de leitura e as mães
sociais, que unidos por uma trajetória comum, foi considerada como comunidade de destino e
não como sujeitos da pesquisa. Tal comunidade foi constituída a partir das narrativas,
auxiliadas por “perguntas de corte” que asseguraram, definiram e reforçaram sentimentos de
pertencimento e fronteiras sociais, da seguinte forma:
“Me sinto feliz em poder contribuir com todos que aqui se encontram,
excluídos e privados de algo tão importante como a família. Eles, aqui,
levam a leitura a sério. Eu mostro para eles, o quanto é bom ler. (Mãe social
– Aldeias Infantis SOS)

Nessa categoria se inscreve o eixo significante (5) que trata da ressocialização e
práticas de leitura, a saber:

EIXO SIGNIFICANTE (5) - As práticas de leitura é um benefício que faz renascer a
esperança da reinserção social
O eixo apresentado reflete o recorte extraído das falas dos incentivadores de leitura,
quando interrogado sobre se as práticas de leituras fomentadas na ONG contribuem
efetivamente para a reintegração social de suas crianças e de adolescentes. A disposição dos
depoentes em apontar positivamente é total, no que se refere à partilha de experiências, o
resgate das habilidades e a superação das adversidades, como podemos observar na fala desse
depoente:
“Eu sempre acreditei que a leitura pode ajudar a superar problemas. Por isso,
acredito que as ações de leitura daqui fortalecem a todos a se restabelecer
das crises e das dificuldades que marcam as suas vidas. Todos se identificam
com as histórias lidas, pois se tornam protagonistas da suas histórias.
(Mediadora de leitura 1 – Aldeias Infantis SOS).

Os relatos apresentados revelam indícios do alcance do objetivo da pesquisa,
contribuem para a construção da autonomia: da capacidade de negociar papéis, reconhecer a
alteridade, desenvolver o auto-respeito e o respeito pelo outro.
7 CONCLUSÃO: EM BUSCA DO PONTO FINAL
Constatamos a incipiência, ou fragilidade de pesquisas inerente aos estudos sobre
leitura voltada para os leitores, no que diz respeito à contribuição da leitura à sua bagagem
informacional. Estamos falando de pesquisas que partindo da visão leitor, apontam como
estes fazem uso da leitura, revelando qual o efeito desta prática em suas vidas. Tal experiência
confirma que a leitura é um objeto de investigação para pesquisadores de diversas áreas do
conhecimento, todavia, apesar da ampliação de estudos e pesquisas desenvolvidas sobre esse
tema, poucos se voltam para crianças e adolescentes em situação de risco, especificamente
para aqueles que vivem ONGS e/ou abrigos ou outras situações de risco.
Sugerimos a continuidade deste estudo, ampliando-o para ONGS de outras cidades do
Brasil, a fim de confrontar os resultados obtidos com os do presente estudo, realizado na
capital de João Pessoa. Incluindo nessa sugestão, registramos algumas recomendações:
 Para a Casa do Pequeno Davi e as Aldeias Infantis SOS - ampliar e reforçar o
desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura como potencial de ressocialização e de
construção da inteireza de crianças e jovens.
 Para a Ciência da Informação - ampliar investigações sobre o acesso à leitura e à
informação como um bem público, um direito de todos, especialmente para públicos muitas
vezes esquecidos, a exemplo dos idosos sem casa e sem família, presidiários, hospitalizados e

meninos de rua. A responsabilidade social da CI é evidente e pode ser replicada em qualquer
desses contextos, respeitando apenas as suas especificidades.
Acreditamos que conseguimos uma aproximação maior com a temática, no sentido de
apontar contribuições importantes no que diz respeito à participação da Ciência da
Informação na elaboração de políticas públicas sociais, especificamente no tocante ao
desenvolvimento do prazer pela leitura. Também, para a educação não-formal, para levar em
conta as destrezas desenvolvidas nas ONGS.
Para finalizar, enfatizamos que é ilusório pensar que a leitura é a grande redentora das
crianças e dos adolescentes em situação de risco. Todavia, acreditamos que a presente
pesquisa possa lançar luzes sobre a experiência de educadores no propósito de evitar que
muitas crianças abandonem o limiar da casa, para lograr o olho da rua.
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