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Mediação	de	Leitura
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Qual	é	a	sua	memória	mais	
significativa	em	relação	à	leitura?



+

Mediação

■ A	 origem	 do	 termo	 remete	 ao	 meio.	
Pode	 ser	 considerado	 o	 intermedio	
entre,	pelo	menos,	dois	pontos:	

LIVRO	-	MEDIADOR	-	OUVINTE	

■ Pode	ser	lido	como	a	relação,	conexão	
entre	 pontos	 d ist intos ,	 sendo	
divergentes	ou	não;	

■ A	mediação	 não	 condiciona	 a	 relação	
entre	sujeito	e	objeto,	mas	estabelece	
um	 terceiro	 ponto	 que	 dinamiza	 a	
relação	 com	 o	 fornecimento	 de	
informações,	questões	e	propostas		

LIVRO

OUVINTEMEDIADOR
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Há	de	se	considerar	ainda,	que	além	dos	
agentes	envolvidos	diretamente	na	
interação,	há	diversos	fatores	que	também	
influenciam	na	dinâmica:

LIVRO

MEDIADOR OUVINTE

“O	diálogo	do	aprendiz	de	
natação	é	com	a	água,	não	
com	o	professor,	que	deverá	
ser	apenas	o	mediador	deste	
diálogo	aprendiz-água.	Na	
leitura,	o	diálogo	do	aluno	é	
com	o	texto.	O	professor,	
mera	testemunha	deste	
diálogo,	é	também	leitor	e	
sua	leitura	é	uma	das	leituras	
possíveis”.	 
Marilena	Chauí
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Ler	significa	reler	e	compreender,	interpretar.	Cada	um	lê	com	os	olhos	que	tem.	E	interpreta	a	partir	de	onde	os	pés	
pisam.	Todo	ponto	de	vista	é	um	ponto.	Para	entender	como	alguém	lê,	é	necessário	saber	como	são	seus	olhos	e	
qual	é	sua	visão	de	mundo.	Isso	faz	da	leitura	sempre	uma	releitura.	
A	cabeça	pensa	a	partir	de	onde	os	pés	pisam.	Para	compreender,	é	essencial	conhecer	o	lugar	social	de	quem	olha.	
Vale	dizer:	como	alguém	vive,	com	quem	convive,	que	experiências	tem,	em	que	trabalha,	que	desejos	alimenta,	
como	assume	os	dramas	da	vida	e	da	morte	e	que	esperanças	o	animam.	Isso	faz	da	compreensão	sempre	uma	
interpretação.	

BOFF,	Leonardo.	A	águia	e	a	galinha.	4ªed.	RJ:	Sextante,	1999.	

Leitura



+ Mediadores	de	leitura	
	Yolanda	Reyes

Os	 mediadores	 de	 leitura	 são	 aquelas	 pessoas	 que	
estendem	pontes	entre	os	livros	e	os	leitores,	ou	seja,	que	
criam	 as	 condições	 para	 fazer	 com	que	 seja	 possível	 que	
um	 livro	 e	 um	 leitor	 se	 encontrem.	 A	 experiência	 de	
encontrar	 os	 livros	 certos	 nos	momentos	 certos	 da	 vida,	
esses	livros	que	nos	fascinam	e	que	nos	vão	transformando	
em	leitores	paulatinamente,	não	tem	uma	rota	única	nem	
uma	 metodologia	 específica;	 por	 isto	 os	 mediadores	 de	
leitura	não	são	fáceis	de	definir.	No	entanto,	basta	lembrar	
como	 descobrimos,	 nos	 primeiros	 anos	 da	 vida,	 esses	
livros	 que	 deixaram	 rastros	 em	 nossa	 infância	 e,	 talvez,	
aparecerão	 nítidas	 algumas	 figuras	 que	 foram	 nossos	
mediadores	 de	 leitura:	 esses	 adultos	 íntimos	 que	 deram	
vida	às	páginas	de	um	livro,	essas	vozes	que	liam	para	nós,	
essas	 mãos	 e	 estes	 rostos	 que	 nos	 apresentavam	 os	
mundos	possíveis	e	as	emoções	dos	livros.	

http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/autor/yolanda-reyes
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/autor/yolanda-reyes
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/autor/yolanda-reyes
http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/autor/yolanda-reyes
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Os	 mediadores	 de	 leitura,	 consequentemente,	 não	 estão	
somente	na	escola,	mas	no	lar,	nas	bibliotecas	e	nos	espaços	
não	 convencionais	 como	 os	 parques,	 os	 hospitais	 e	 as	
ludotecas,	entre	outros.	Durante	a	primeira	infância,	quando	a	
criança	não	lê	sozinha,	a	leitura	é	um	trabalho	em	parceria	e	o	
adulto	é	quem	vai	dando	sentido	a	essas	páginas	que	para	o	
bebê	não	seriam	nada,	sem	sua	presença	e	sua	voz.	Por	isso,	
os	 primeiros	mediadores	 de	 leitura	 são	 os	 pais,	 as	mães,	 os	
avós	e	os	educadores	da	primeira	infância	e,	paulatinamente,	
à	medida	que	as	crianças	se	aproximam	da	língua	escrita,	vão	
se	 somando	 outros	 professores,	 bibliotecários,	 livreiros	 e	
diversos	adultos	que	acompanham	a	leitura	das	crianças.		
O	trabalho	do	mediador	de	leitura	não	é	fácil	de	reduzir	a	um	
manual	 de	 funções.	 Seu	 ofício	 essencial	 é	 ler	 de	 muitas	
formas	 possíveis:	 em	 primeiro	 lugar	 para	 si	 mesmo,	 porque	
um	mediador	de	 leitura	é	um	leitor	sensível	e	perspicaz,	que	
se	 deixa	 tocar	 pelos	 livros,	 que	 desfruta	 e	 que	 sonha	 em	
compartilhá-los	com	outras	pessoas.
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Em	segundo	 lugar,	um	mediador	cria	 rituais,	momentos	e	
atmosferas	propícias	para	facilitar	os	encontros	entre	livros	
e	 leitores.	Às	vezes,	pode	 fazer	a	Hora	do	Conto	e	 ler	em	
voz	 alta	uma	ou	 várias	 histórias	 a	 um	grupo,	mas,	 outras	
vezes,	 propicia	 leituras	 íntimas	 e	 solitárias	 ou	 encontros	
em	pequenos	grupos.	Assim,	em	certas	ocasiões,	conversa	
ou	 recomenda	 algum	 livro;	 em	 outras	 permanece	 em	
silêncio	 ou	 se	 oculta	 para	 deixar	 que	 livro	 e	 leitor	
conversem.	
Por	 isso,	 além	 de	 livros,	 um	mediador	 de	 leitura	 lê	 seus	
leitores:	quem	são,	o	que	sonham	e	o	que	temem,	e	quais	
são	 esses	 livros	 que	 podem	 criar	 pontes	 com	 suas	
perguntas,	 com	 seus	 momentos	 vitais	 e	 com	 essa	
necessidade	de	construir	sentido	que	nos	impulsiona	a	ler,	
desde	o	começo	e	ao	longo	da	vida.	
(Tradução	de	Elizabeth	Guzzo	de	Almeida)
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Leitura	de	mundo

“A	 leitura	 do	mundo	 precede	 a	 leitura	 da	 palavra,	 daí	
que	 a	 posterior	 leitura	 desta	 não	 possa	 prescindir	 da	
continuidade	da	leitura	daquele.	Linguagem	e	realidade	
se	prendem	dinamicamente.	A	compreensão	do	texto	a	
ser	alcançada	por	sua	leitura	crítica	implica	a	percepção	
das	relações	entre	o	texto	e	o	contexto.”	

Paulo	Freire	no	livro	“A	importância	de	ler”



+

“Ler	 as	 letras	 de	 uma	 página	 é	 apenas	 um	 de	 seus	
muitos	 disfarces.	 O	 astrônomo	 lendo	 um	 mapa	 de	
estrelas	 que	 não	 existem	 mais;	 o	 arquiteto	 japonês	
lendo	 a	 terra	 sobre	 a	 qual	 será	 erguida	 uma	 casa,	 de	
modo	 a	 protegê-la	 das	 forças	 malignas;	 o	 zoólogo	
lendo	 os	 rastros	 dos	 animais	 na	 floresta;	 o	 jogador	
lendo	 os	 gestos	 do	 parceiro	 antes	 de	 jogar	 a	 carta	
vencedora;	 a	 dançarina	 lendo	 as	 notações	 do	
coreógrafo	 e	 o	 público	 lendo	 os	 movimentos	 da	
dançarina	no	palco;	



+ o	 tecelão	 lendo	o	desenho	 intrincado	de	um	 tapete	 sendo	
tecido;	o	organista	lendo	várias	linhas	musicais	simultâneas	
orquestradas	 na	 página;	 os	 pais	 lendo	 no	 rosto	 do	 bebê	
sinais	 de	 alegria,	 medo	 ou	 admiração;	 o	 adivinho	 chinês	
lendo	 as	 marcas	 antigas	 na	 carapaça	 de	 uma	 tartaruga;	 o	
amante	 lendo	 cegamente	 o	 corpo	 amado	 à	 noite,	 sob	 os	
lençóis;	 o	 psiquiatra	 ajudando	 os	 pacientes	 a	 ler	 seus	
sonhos	 perturbadores;	 o	 pescador	 havaiano	 lendo	 as	
correntes	 do	 oceano	 ao	 mergulhar	 a	 mão	 na	 água;	 o	
agricultor	 lendo	 o	 céu	 –	 todos	 eles	 compartilham	 com	 os	
leitores	de	livros	a	arte	de	decifrar	e	traduzir	signos.”	

Alberto	Manguel	in	A	história	da	leitura



+
Referências	bibliográficas

■ Alberto	Manguel	

• Uma	história	da	leitura	(1997)	 • Lendo	imagens	(2001)



+
Referências	na	área
■ Espaço	de	Leitura	–	FUSSESP	-	Parque	da	Água	Branca	

Espaço	com	acervo	de	2	mil	títulos	de	literatura	infantil	disponíveis	
gratuitamente	para	leitura	no	parque.	Programação	com	atendimento	
de	escolas,	mediações	de	leitura,	apresentações	culturais,	feira	de	troca	
de	livros	e	clube	de	leitura.	

■ Revista	Emilia	é	uma	revista	digital	independente	com	intuito	de	
democratizar	a	prática	da	leitura	e	oferecer	um	meio	de	discussão	e	
reflexão	sobre	essas	questões.	A	Revista	EMÍLIA	dialoga	com	todos	
que	se	interessam	pela	formação	de	leitores	e	que	são	mediadores	de	
leitura:	pais,	professores,	educadores,	bibliotecários,	promotores	de	
leitura	e	especialistas.	EMÍLIA	também	dialoga	com	quem	torna	
possível	a	criação,	produção	e	divulgação	dos	livros	para	crianças	e	
jovens:	autores,	ilustradores,	editores,	livreiros,	jornalistas,	críticos	e	
estudiosos.
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■ Espantapajaros	–	Colômbia	|	Yolanda	Reyes	

http://espantapajaros.com/	

■ Comunidade	no	facebook:	On	the	table	is	the	book	

livro	|	arte	|	criança	|	ilustração	|	literatura	|	mediação	com	comentários	de	Valéria	
Prates	e	Valquíria	Prates	

■ Garatujas	Fantásticas	–	Thais	Caramico	

é	um	projeto	do	Estúdio	Voador,	criado	em	2012	em	parceria	com	a	ilustradora	
Tartaruga	Feliz.	Com	foco	em	arte	e	literatura,	o	site	é	uma	ponte	para	que	adultos	e	
crianças	experimentem	o	mundo	juntos,	troquem	olhares	e	experiências.		

<http://garatujasfantasticas.com/>	

■ Garimpo	miúdo	–	Renata	Penzani	

Um	espaço	para	compartilhar	achados	da	literatura	infantojuvenil.	Um	garimpo	no	
escuro,	longe	do	rigor	acadêmico	e	do	perigo	das	respostas	únicas.	

<http://www.garimpomiudo.com/>


