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Resumo: O objetivo do trabalho é analisar a teoria e a prática na consolidação da literatura e da biblioteca 

como constructos de cidadãos. A pesquisa foi bibliográfica e documental com abordagem qualitativa. 

Com ela pudemos perceber que, desde as reflexões feitas pelos filósofos gregos antigos, a literatura tem 

recebido grande papel na formação e educação do homem. Se nos voltarmos à filosofia contemporânea 

que discute o papel da literatura em meio às sociedades, veremos ratificada tal proposta. Podemos 

interpretar, a partir de filósofos como Aristóteles e Paul Ricoeur, que a literatura educa. Portanto, os 

locais que abrigam e incentivam o contato com a leitura favorecem igualmente a educação. As bibliotecas 

são ambientes de integração e construção de saberes interdisciplinares propícios a atividades de incentivo 

ao contato dos cidadãos com as obras literárias, promovendo ações de incentivo à leitura e de acesso ao 

conhecimento, ressaltando o papel formador e educador milenar atribuído à literatura.  

Palavras-chave: Literatura. Bibliotecas Universitárias. Educação. Formação cidadã.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho apresenta uma interpretação da literatura e de um de seus meios de disseminação, as 

bibliotecas, como agentes de formação de caráter e educadores dos cidadãos. O trabalho é pautado em 

pesquisa bibliográfica a partir de leituras de teorias filosóficas antigas e contemporâneas sobre a literatura 

e de estudos de caso acerca de projetos práticos, buscando responder ao questionamento: será que a 

literatura e a biblioteca são locais de construção de saber interdisciplinar que favorecem a formação 

humana? O objetivo da investigação é analisar a teoria e a prática na consolidação da literatura e da 

biblioteca como constructos de cidadãos. 

Para alcançar o objetivo iniciar-se-á com a exposição do problema em questão e da forma como 
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foi encarado por alguns filósofos, desde a antiguidade até os tempos atuais. Serão apresentadas, em 

especial, algumas perspectivas de Aristóteles e Paul Ricoeur sobre o papel da literatura frente à sociedade 

e aos cidadãos que pode formar. Com base em tais interpretações, na sequência será apresentada a ideia 

de que a biblioteca trabalha como agente do saber interdisciplinar para o desenvolvimento humano. Por 

fim, se inferirá a imprescindibilidade desse espaço de divulgação que é a biblioteca como indispensável à 

boa educação que cidadãos podem receber, pois permite que entrem em contato com uma das fontes 

formadoras de caráter e cidadania mais antigas: a literatura e suas formas e leitura do mundo.  

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa bibliográfica abordou a literatura filosófica sobre a literatura na construção cidadã e 

seus ambientes interdisciplinares. Empreendeu-se também pesquisa documental para identificar 

atividades de leitura desenvolvidas pelas 13 bibliotecas universitárias (públicas e privadas) do estado de 

Santa Catarina. Essa parte da pesquisa foi realizada nos sítios destas bibliotecas, conforme lista das 

universidades retiradas no sítio do e-mec no mês de abril de 2019, e quando não havia informação foram 

consultados documentos públicos para identificar as atividades. Os dados identificados foram 

apresentados por meio da abordagem qualitativa.  

 

3 A LITERATURA E AS BIBLIOTECAS 

 

Desde os povos gregos antigos a literatura tem apresentado grande papel na formação e educação 

do homem. Se nos voltarmos para a filosofia contemporânea que discute essa questão, vemos ratificada 

tal proposta. Estudos elaborados por filósofos como Paul Ricoeur, com suas leituras de Aristóteles, 

comprovam-no. A literatura, ao longo dos tempos, foi fonte da educação e formação humana.  

O papel de destaque da poesia como educadora pode ser percebido, por exemplo, nas linhas dos 

livros III, IV e X d´A República de Platão. Nesses pontos da grande obra do filósofo ateniense ficou 

imortalizada a teoria conhecida como “expulsão dos poetas” da cidade que Sócrates e seus interlocutores 

constituíam. As propostas parecem desfavoráveis ao papel da poesia grega tradicional junto à educação 

dos cidadãos, porém, a despeito de uma leitura convencional como esta, podemos interpretar os passos 

em questão como aqueles que comprovam a grande importância que era dada à literatura como aquela de 

Homero junto à formação humana. Se o caso fosse o contrário, por que Platão daria tanta importância ao 

tema da poesia em seu diálogo? Uma interpretação que comprova o que afirmamos é aquela de J. Adam 

(apud PEREIRA, 2012, p. XXXVII), na introdução à tradução d´A República feita pela professora 

portuguesa Maria Helena da Rocha Pereira. Tal estudioso entende que no diálogo em questão Platão 
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reivindica para a filosofia o papel educador até então cedido à poesia.  

Indo, como o fez tantas vezes, na contramão das propostas de seu mestre, Aristóteles apresenta 

uma poesia bem-vinda em suas questões educativas. A leitura da Poética permite entender a poesia, em 

especial a tragédia, como um dos instrumentos educacionais diferentes da habituação e do ensino 

defendidos pela Ética Nicomaqueia. Assim, a poesia se associa a uma proposta educacional que percorre 

toda a vida do cidadão. O filósofo em questão, talvez o primeiro homem do qual temos notícia que 

colecionava “livros” e com isso teria formado uma espécie de biblioteca (BARNES, 2001), acervo que 

deu mesmo base para a biblioteca de Alexandria (MARCONDES, 2007), concede enorme importância 

aos escritos e à literatura. Após ler Aristóteles, entendemos que os poemas trágicos, por exemplo, 

poderiam solicitar a imaginação e direcionar convenientemente os cidadãos a certos tipos de opiniões, 

crenças e mesmo elaborações racionais mais sofisticadas. Com isso percebemos a literatura como algo 

presente na vida da cidade grega, abrindo possibilidades para a educação dos cidadãos. 

Trazendo nossas apostas para dias mais próximos aos nossos, podemos ler em Tempo e Narrativa, 

volume 1, Paul Ricoeur, intérprete de Aristóteles, a escrever sobre o encontro do mundo do leitor com 

aquele da ficção literária, apontando para um papel ético político atrelado aos textos literários como 

aqueles analisados pelo filósofo grego antigo. Ricoeur ressalta a relação do poeta/autor com o mundo, 

perfazendo o antes da composição. Destaca igualmente a proposta aristotélica sobre a criação do enredo 

que é central ao texto. Observa ainda que a relação do texto com a sociedade se estende para o depois do 

texto composto. Nesse ponto de encontro da literatura com o leitor vemos também a importância das 

bibliotecas, que o favorecem. Segundo a interpretação que o filósofo francês (2012) faz de Aristóteles, 

fazer ou produzir poesia não se resume a dedicar-se a um trabalho de copiador. O poema não é “cópia da 

cópia”, mera falsificação de uma realidade que transcende o mundo material. Fazer poesia, nesse sentido, 

é uma atividade e uma atividade que ensina. 

Portanto, a leitura da Poética de Aristóteles e de Tempo e Narrativa de Paul Ricoeur pode nos levar a um 

caminho que permite compreender os papeis significativos da poesia entre as ferramentas que a cidade dispõe para 

educação e para a formação do caráter humano. Portanto, o papel da literatura e dos “livros” junto à educação pode 

ser ressaltado já na antiguidade, vez que facilitam esse empreendimento ao apontar para as tendências dos leitores, 

trazendo motivos para a reflexão sobre as relações entre a cidade e o cidadão.  

Por toda a importância dada à literatura e a leitura em suas diversas formas ao longo dos tempos e 

acima assinalada, propomos uma análise às bibliotecas universitárias de Santa Catarina nos tempos atuais, 

2019. A proposta é pautada em um estudo especificamente dedicado aos trabalhos desenvolvidos nesses 

ambientes. A biblioteca universitária e sua função de apoiar as atividades de pesquisa, ensino e extensão 

propiciam a vivência interdisciplinar de construção cidadã baseada em atividades de leitura, em especial, 
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no estado de Santa Catarina que das 13 Bibliotecas Universitárias consultadas foi encontrado 

desenvolvimento de atividades de leitura em cinco delas.  

Identificamos que algumas destas atividades de leitura foram referentes a temáticas específicas e 

sem continuidade durante o ano, como: Semana do Livro e da Biblioteca. Em outras as ações são 

planejadas e desenvolvidas durante todo o ano nos espaços das bibliotecas ou em parcerias com outros 

órgãos da instituição ou de outras instituições, promovendo uma integração entre bibliotecários, 

bibliotecas, outras especialidades e profissionais, comunidade acadêmica institucional e as comunidades 

externas das universidades.  

As atividades desenvolvidas referem-se a leitura que é 

[...] muito mais do que interpretar as letras para compreender a mensagem, visto que inclui o 

sentimento e a atribuição de significado ao texto, além do relacionamento do conteúdo com outros 

conhecimentos já adquiridos. A leitura é considerada um meio de proporcionar reflexões e 

questionamentos, haja vista que está presente no dia-a-dia do indivíduo, por isso é importante no 

meio acadêmico ter o hábito da leitura para obtenção de um ciclo de formação eficiente. (SILVA 

et al., 2015, p. 69). 

 

Além disso, a leitura é feita continuamente por todos nós em nossas atividades cotidianas, ou seja, a 

leitura está presente em qualquer suporte (quadros, exposições, palestras, livros entre outros artefatos). 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelas cinco bibliotecas universitárias foram: hora do conto; 

exibição de filmes, documentários, séries; leitura de trechos de livros impressos; lançamento de livros; 

palestras; exposições; ledores voluntários. Algumas atividades de leitura tiveram discussões promovendo 

a reflexão e entendimento das mensagens, ou seja, promovendo a leitura, a reflexão e confirmando a 

proposta de nosso trabalho de que teoria e práticas consolidam a biblioteca como espaço de constructo de 

cidadãos e que as atividades desenvolvidas mostram a  

abrangência e o  papel  que  desempenham  [as bibliotecas universitárias] em  prol  do 

desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social [...] diretamente relacionados  à  função  

da  universidade  na  sociedade como  agente catalizador e difusor do conhecimento (NUNES; 

CARVALHO, 2016, p. 174). 

 

Bibliotecas constroem ambientes que potencializam a capacidade do entendimento social 

individual e comum dos indivíduos promovido pela leitura dos espaços, produtos e serviços em que todos 

são inseridos cotidianamente, pois permite uma “[...] experiência estética sobre o que se vive e sobre o 

que se sente [...]” (SILVA, J.; ZILLI; SILVA, R., 2018, p. 3) de forma reflexiva sobre os ambientes de 

convívio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação buscou indicar o papel da biblioteca e da literatura junto à formação do cidadão. 
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Entendemos que essa interpretação existe na história do pensamento, em boa medida, graças ao fato dos 

livros e de todos os suportes que registram as mensagens a terem trazido até os dias de hoje. Ressaltou-se 

uma literatura voltada para a vida humana e citadina. Associou-se antiguidade e contemporaneidade em 

relação que se estende do universo poético-hermenêutico ao ético-político desde a filosofia de Aristóteles, 

que influencia pensadores como Ricoeur.  

Com inspiração nessas leituras, fez-se a busca por projetos que mostrassem a efetividade destes 

pensamentos na prática das bibliotecas como ambientes fomentadores de saber interdisciplinar. Propõem-

se que mais bibliotecas desenvolvam atividades de leitura, promovendo a si mesmas e o mundo 

compreendido pelas reflexões cidadãs, bem como, a expansão da identificação de atividades de leitura 

desenvolvidas pelas bibliotecas brasileiras. 

Assim, as bibliotecas são entendidas como ambientes propícios às atividades de incentivo ao 

contato com a literatura. Por isso, permitem elaborar e efetivar as propostas filosóficas ora apresentadas 

com projetos que aproximam textos literários, leitura e público de cidadãos, dando-lhes acesso a esse 

instrumento educador, a literatura.  
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LITERATURE AND READING: actions in university libraries of Santa Catarina 

Abstract : This work aims to analyze theory and practice that indicate the literature and the library as a 
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construct of citizens. The research was bibliographical and documentary with a qualitative approach. 

Since the reflections made by ancient Greek philosophers, literature has a large role in the formation and 

education of man. If we pay attention to the contemporary philosophy that discusses the role of literature 

in the societies, we will confirm this proposal. We can interpret, with philosophers like Aristotle and Paul 

Ricoeur, that literature educates. Therefore, like places that shelter and encourage contact with the 

literature, libraries are environments for integration and construction of interdisciplinary knowledge 

conducive to activities to permit that the citizens contact the literature, promoting actions to encourage 

reading and access to knowledge, highlighting the formative and educating role that was historically 

attributed to literature. 

Keywords : Literature. University Libraries. Education. Citizen formation. 


