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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de caso, com abordagem quali-quantitativa, que tem como objetivo 

identificar como os alunos buscam informações em bibliotecas escolares e as usam a fim de 

resolverem questões de cunho escolar. O público alvo da pesquisa foram alunos do ensino 

médio do Colégio Marista de Brasília-DF. A análise é feita por meio de questionários aplicados 

a esses alunos. Conclui-se que há uma tendência positiva quanto a utilização da biblioteca 

escolar por alunos do ensino médio. Foi verificado que mais de 80% dos respondentes, 

afirmaram utilizar a biblioteca para suprir necessidades informacionais voltadas ao âmbito 

escolar e se sentem satisfeitos com os serviços prestados. Contudo, foi possível perceber que 

os alunos acabam utilizando mais a internet do que as bibliotecas, mesmo cientes que as 

informações contidas na web deixam a desejar quanto a sua confiabilidade. Logo, pode-se 

inferir que a qualidade não é tida como um fator decisório para a escolha e uso de informações, 

mas sim a maior facilidade de acesso. 

 

Palavras-chave: Comportamento Informacional. Biblioteca Escolar. Ensino Médio.  

 

 

 

 

                                                
1 Discente de bacharelado em curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília (UnB). 

Email: thaysbezerrad@gmail.com 
2  Discente de bacharelado em curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília (UnB). 

Email: myla.sousa13@gmail.com 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

ABSTRACT 

 

This is a case study and a qualitative and quantitative search that the objective is indentify how 

students look for information in schoolar libraries and how they use to solve accademic 

questions. The focus of this search were High-schools students. This analysis is done  through 

questionnaires and their perspectives critics avaliation. Concludes that have a positive tendency 

when talk about use schoolar library's for students from high school. It was proved that more 

than 80% of the people that participate answering the questions sad that they used the library 

to supply their necessities and they feel satisfied with the work that the school offer for them. 

However, they use more the internet than the libraries, even knowing that the information 

sometimes is not sufficient, that is the quality is not the priority but the facility to access. 

 

Keywords: Information literacy. School Library. High School.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A biblioteca escolar é de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, pois 

uma escola sem biblioteca se torna obsoleta e ineficaz (LOURENÇO FILHO, 1946). A 

biblioteca deve proporcionar, aos alunos e demais usuários, fontes de informações relevantes 

e confiáveis, bem como instruir os usuários, visando facilitar assim o acesso à informação, a 

fim de os tornarem autônomos e independentes em suas buscas no acervo. Além disso, espera-

se que esses usuários se tornem capazes de recuperar conteúdos relevantes e em tempo hábil 

para satisfazer suas necessidades informacionais.  

O letramento informacional tem grande importância no desenvolvimento escolar dos 

estudantes, sendo uma ferramenta indispensável para a formação dos alunos, principalmente 

nas questões tecnológicas. Souza (2017, p. 214), afirma que “hoje, a oralidade, a escrita e a 

informática coexistem reafirmando a importância do letramento informacional como prática 

social no desenvolvimento intelectual individual”.  

Diante deste contexto, esta pesquisa pretende responder ao seguinte questionamento: 

Como os alunos do ensino médio utilizam as Bibliotecas escolares para buscar informações? 

Para responder tal questão, define-se como objetivo da pesquisa: Analisar como os 

alunos do ensino médio buscam informação em bibliotecas escolares para resolver questões 

escolares. Os objetivos específicos, necessários para alcançar o objetivo geral, são: identificar 

o perfil dos alunos do ensino médio que usam bibliotecas escolares; verificar o comportamento 

informacional e constatar obstáculos na busca de informações.  

Para a análise, foi realizado um estudo com os usuários da biblioteca do ensino médio 

do Colégio Marista de Brasília, com o propósito de identificar o perfil dos estudantes do nível 
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médio, os obstáculos na busca de informações, os critérios de busca informacional utilizados 

pelos mesmos, sugestões de melhoria e os tipos de fontes utilizadas pelos alunos, visto que é a 

partir desse momento que o aluno aprende a definição de pesquisa e como utilizá-la. 

Partindo da premissa de que o processo de pesquisa e busca da informação é 

fundamental para a obtenção de novos conhecimentos, observou-se um grupo específico de 

adolescentes  que necessitam buscar e recuperar informações para suas pesquisas e estudos. 

Observando o contexto que esses estudantes estão inseridos como o fim do ensino médio, início 

da faculdade e mercado de trabalho.  

O referencial teórico está dividido em três seções. A primeira -Biblioteca Escolar- 

apresenta um panorama resumido do seu histórico e conceitos relacionados a compreensão da 

sua influência na aprendizagem. A segunda -Comportamento Informacional- busca 

contextualizar o tema, apresentar sobre as necessidades informacionais que ocasionam o 

comportamento e a busca informacional. Por fim, na última seção, foi abordado o Letramento 

Informacional, em que expõe os conceitos e ressalta a importância do letramento aos alunos do 

ensino médio, para tornarem-se pesquisadores autônomos.  

A seção destinada aos procedimentos metodológicos, explica o desenvolvimento 

metodológico desta pesquisa. Para este trabalho, foi utilizada a abordagem quali-quantitativa, 

de caráter descritivo, com pesquisa bibliográfica e documental, e aplicação de questionário. A 

seção sobre apresentação e análise de dados traz os resultados dos questionários por meio de 

gráficos e análise à luz da revisão de literatura. A última seção apresenta as considerações finais 

sobre o assunto dessa pesquisa.  

 

2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

As bibliotecas estão presentes na sociedade há milênios. Desde o momento que se 

começou a registrar o conhecimento, surgiu a necessidade da organização intelectual, pois era 

preciso conservar e armazenar as informações de forma que ficassem acessíveis e preservadas. 

(CAMPELLO et al., 2002). 

 Campello et al (2002, p. 22), afirmam que as bibliotecas acompanham o 

desenvolvimento do conhecimento humano desde os tempos remotos, conservando e 

disseminando ideias, ainda pontua, que os registros mudam de forma e/ou suporte, mas a 

biblioteca continua sendo um espaço de compartilhamento entre os membros da comunidade. 
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 Antigamente a visão de biblioteca era bem simples e arcaica, era somente um local 

para guarda de livros e quaisquer outros documentos gráficos ou audiovisuais passíveis de 

empréstimo e consulta (FARIA; PERICÃO, 2008). As funções da biblioteca se resumiam 

basicamente como um depósito de livros, não havendo interação entre o ambiente e os usuários. 

Com o grande aumento da produção e busca da informação, juntamente com os avanços 

tecnológicos, as necessidades informacionais aumentaram significativamente, fazendo-se 

necessária a reestruturação das bibliotecas para que deixassem de ser um depósito de livros e 

passassem a ser um lugar de recursos de aprendizagens, interligado e em consonância com o 

processo pedagógico. (GASQUE, 2013).  

 A partir dessa nova visão, as bibliotecas começaram a criar e aperfeiçoar serviços que 

pudessem ajudar os usuários, como adaptações de espaços para estudos, aumento do acervo em 

vários tipos e suportes, auxílios em pesquisas e consequentemente surgem também vários tipos 

de bibliotecas: bibliotecas especializadas, universitárias, públicas e escolares. 

Há décadas as bibliotecas escolares tornaram-se organismos de importância na 

propagação e apoio ao ensino-aprendizagem. A biblioteca escolar é um dos meios onde 

estudantes do colegial podem ter acesso à informação e essas bibliotecas têm um importante 

papel no aprendizado e na formação escolar dos alunos das instituições onde estão inseridas. 

Com a criação da Lei Nº 12.244 de 24 de maio de 2010, no artigo 1º, que prevê que "As 

instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do país contarão com 

bibliotecas [...]", foi possível ratificar tal importância (BRASIL, 2010). 

Segundo Perucchi (1999, p. 80), a biblioteca escolar tem como finalidade contribuir 

com a educação, disponibilizando os materiais necessários para o desenvolvimento dos 

programas escolares, habilitando alunos e professores no desenvolvimento das capacidades de 

pesquisa e sustentar os programas de ensino. 

A biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento do currículo, pois, por meio 

dela os alunos podem obter formação científica e elementos para a aprendizagem, além de 

desenvolver sua criatividade e comunicação, oferecendo informações necessárias para as 

tomadas de decisões na aula. (OEA, 1985, p. 22).  

De acordo com as diretrizes da International Federation of Library Associations, a 

missão das bibliotecas escolares é de "proporcionar informações e ideias fundamentais para 

sermos bem-sucedidos na sociedade atual, baseada na informação e no conhecimento" (IFLA, 

2006, não paginado). As bibliotecas também têm papel no desenvolvimento da aprendizagem 
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e imaginação dos estudantes, auxilia no desenvolvimento de habilidades de busca 

informacional e tomada de decisões (IFLA, 2006). 

Gasque (2013, p. 3), afirma que "O paradigma de integração pedagógica requer 

compreender a biblioteca escolar atuante como Centro de Recursos de Aprendizagem". Nesse 

sentido, percebe-se a importância da presença de bibliotecas escolares para o processo de 

ensino, ao incentivo à leitura e a formação do leitor. Assim, as bibliotecas escolares, juntamente 

aos bibliotecários que nelas atuam, exercem papéis fundamentais no processo de letramento 

informacional dos alunos para que eles saibam buscar e usar a informação de forma eficaz e 

eficiente. 

No que se diz respeito a importância das bibliotecas escolares para a formação de 

estudantes da educação básica, a realidade brasileira ainda se encontra em atraso. Campello et 

al (2012), fez um estudo sobre as conclusões de diversos autores sobre as bibliotecas escolares 

brasileiras entre os anos de 1979 a 2001. O objetivo do estudo era de “se obter uma visão do 

que já se estudou e se conhece a respeito das condições das bibliotecas escolares brasileiras”. 

Esse estudo de forma geral, confirmou a “situação precária dessas instituições” “tornando mais 

visíveis os problemas existentes” (CAMPELLO et tal, 2012, p. 1).  

O estudo traz recomendações para alcançar melhorias na atuação dessas bibliotecas, 

tais recomendações são digiridas a órgãos públicos, às escolas, aos pais e a à classe 

bibliotecária. Inferindo que, as mudanças e adequações pertinentes as bibliotecas não é somente 

de responsabilidade das escolas onde essas bibliotecas estão inseridas, mas sim, de todo o 

contexto atrelado à vida dos estudantes como a gestão pública, educacional e familiar.  

A escola deve cumprir um cronograma da base curricular do ensino médio, a biblioteca 

inserida dentro desta instituição deve estar atrelada a estes preceitos e possibilitar suporte para 

tal. Observando as necessidades que os estudantes demandam, bem como se reinventando e 

proporcionando materiais e tecnologias compatíveis às necessidades de recuperação da 

informação. 

 

3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

O comportamento e a busca informacional são áreas já estudadas há tempos pela  

biblioteconomia e Ciência da Informação, por serem de grande importância no processo de 

recuperação da informação. Como explanado por Wilson (1999), o comportamento 

informacional busca estudar o comportamento humano em relação ao uso e busca da 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

informação.  Wilson (2000), aponta também outras três definições relacionadas ao 

comportamento informacional: comportamento de busca da informação, comportamento de 

pesquisa de informação, comportamento do uso da informação. Em todas essas, a busca está 

diretamente ligada ou exercendo influência ao processo. 

Gasque e Costa (2010) mostram que, inicialmente, os estudos sobre comportamento 

informacional, tendo pesquisadores, como Menzel, Saul e Mary Herner, procuravam estudar 

as necessidades dos usuários, mas eram voltados, nas décadas de 50 e 60, aos sistemas de 

informação e aos usuários de informação científica e tecnológicas, grupo ainda bem limitado. 

Segundo Martínez-Silveira e Oddone (2007), foi somente a partir da década de 80 que os 

estudos passaram a enfatizar e valorizar as perspectivas do usuário e o processo cognitivo, esta 

nova perspectiva é apresentada por pesquisadores da área, como, Ellis, Dervin, Kuhlthau e 

Wilson. 

O comportamento é ocasionado por uma necessidade de informação, que neste caso 

pode-se tratar, por exemplo, da necessidade de informação para realização de provas e 

trabalhos escolares, assim como para estudos para o vestibular. Esta necessidade informacional 

é chamada de lacuna informacional por Dervin (1983), que de acordo com o modelo sense-

making, está entre a situação e o resultado. 

Assim, a necessidade informacional gera comportamentos informacionais, como a 

busca informacional, que, como definido por Martínez-Silveira e Oddone (2007), trata-se de 

uma tentativa intencional de encontrar informação para satisfazer um objetivo em consequência 

de uma necessidade. De acordo com Pires (2012), pode ser considerada a atividade mais 

complexa dentro do comportamento informacional por fazer parte de diferentes processos e 

pelas suas características. Sendo um “campo de estudos menor, relativo à variedade de métodos 

que as pessoas empregam para ter acesso às fontes de informação a fim de atender a uma 

necessidade e satisfazê-la.” (ABE; CUNHA, 2011, p. 99).  

No que se trata da busca informacional, é importante apontar alguns fatores que a 

influenciam, como os fatores citados por Leckie, Pettigrew e Sylvain (1996). O primeiro fator 

são as fontes de informações -formais ou informais- para os alunos do ensino médio, essas 

fontes são os próprios colegas, as bibliotecas, sites, livros e artigos online e as próprias 

experiências adquiridas em sala de aula. O segundo fator citado pelos autores é o conhecimento 

da informação que já leva em consideração o conhecimento das fontes, o próprio processo de 

busca e a informação recuperada de forma satisfatória. 
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Com o advento das tecnologias as pessoas passaram a ter cada vez mais acesso a 

informação, o que acaba por dificultar o processo de “buscar, encontrar, compreender e integrar 

essa literatura à sua prática.” (MARTÍNEZ-SILVEIRA E ODDONE, 2007, p.122). 

No contexto atual, outro fator a ser levado em consideração quando se fala de 

comportamento informacional, principalmente, quando os usuários são jovens, é ter em vista 

as transformações ocorridas na sociedade nos últimos anos, como o avanço das tecnologias, 

que refletem nas bibliotecas, nos serviços prestados e no próprio usuário, aumentando ainda 

mais a necessidade de expandir os estudos sobre o comportamento e busca informacional do 

usuário neste contexto escolar. 

 

 

4 LETRAMENTO INFORMACIONAL 

 

Segundo Gasque (2010), o Letramento Informacional é um conjunto de ações que 

permitem ao indivíduo, de forma autônoma buscar, analisar e gerar conhecimento próprio, 

tendo como premissa a resolução de problemas e tomada de decisão. Como bem assegura a 

Associação Americana de Biblioteconomia – ALA (1989, p. 1 apud Santos e Fialho, [ca. 2010], 

p. 9), o Letramento Informacional é o ato de utilizar suas próprias habilidades para aprender. 

A pessoa consegue encontrar com autonomia suas fontes de informações, bem como utilizá-

las de forma a suprir suas necessidades informacionais e obter conhecimento por meio delas. 

Para Gasque (2010, p. 86), o “letramento informacional tem como finalidade a 

adaptação e a socialização dos indivíduos na sociedade da aprendizagem”. 

No contexto escolar, o letramento informacional dá aos estudantes os requisitos básicos 

para a autoaprendizagem, bem como, no desenvolvimento de habilidades pertinentes à 

formação.  Segundo Gasque (2010), um indivíduo é letrado quando desenvolve seis aptidões: 

Determinar a extensão das informações necessárias; acessar a informação de forma 

efetiva e eficientemente; avaliar criticamente a informação e a suas fontes; incorporar 

a nova informação ao conhecimento prévio; usar a informação de forma efetiva para 

atingir objetivos específicos; compreender os aspectos econômico, legal e social do 

uso da informação, bem como acessá-la e usá-la ética e legalmente. (GASQUE, 2010, 

p. 86). 

 

Como bem nos assegura Santelli (2016), pode-se dizer que a aplicação do letramento 

nos anos básicos do ensino médio dará aos alunos condições suficientes para a busca e uso da 

informação de forma eficiente e eficaz. Neste contexto, fica claro o papel da biblioteca escolar 

nesse processo de aprendizado, auxiliando os estudantes em suas pesquisas. O mais 

preocupante, contudo, é constatar que muitas vezes isso não acontece no decorrer da vida 
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escolar do aluno. Não é exagero afirmar que o letramento traz benefícios para a formação dos 

alunos, benefícios esses que vão além dos muros da escola. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Entende-se por metodologia os passos necessários para alcançar os objetivos de 

determinada pesquisa.  Método é um conjunto de atividades sistêmicas e racionais que permite 

alcançar o objetivo de produzir conhecimentos com economia e segurança, traça caminhos a 

serem seguidos detectando erros e auxiliando nas decisões (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Desta maneira, com a finalidade de cumprir os objetivos definidos para esta pesquisa, 

foi utilizada a abordagem quali-quantitativa, de caráter descritivo. Como método de coleta de 

dados foram utilizados o questionário, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

No que se refere à abordagem adotada, a pesquisa qualitativa tem como foco o caráter 

subjetivo do objeto a ser analisado. Enquanto a pesquisa quantitativa entende que todos os 

dados são traduzidos em números e, portanto, exige o uso da estatística. Assim, a pesquisa 

qualitativa foi utilizada para a coleta de informações bibliográficas e documentais, e a pesquisa 

quantitativa para tratar as respostas dadas no questionário. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa possui caráter descritivo, que corresponde na 

caracterização de “determinada população” (GIL, 2011, p. 28). Tendo por objetivo geral, 

analisar o comportamento informacional dos alunos do ensino médio. 

Marconi e Lakatos (2017, p. 219), definem questionário como “um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

A população ou universo da pesquisa é o “[...] conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum [...]” (MARCONI; 

LAKATOS, 2012, p. 112). Para fins desta pesquisa, a população compreende os alunos do 

ensino médio do Colégio Marista de Brasília. 

Foi aplicado questionário fechado, como ferramenta para coleta de dados, composto 

por sete perguntas ligadas aos objetivo específicos, em que: identificar o perfil dos usuários, 

correspondeu às perguntas de gênero e série; identificar as fontes de informação mais usadas, 

relaciona às perguntas de uso da fontes de informação para realizar trabalhos escolares, e as 

fontes consideradas mais fáceis de usar, e; identificar os obstáculos na busca da informação, 
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equivale às perguntas de frequência de uso da biblioteca e os motivos do não uso e se a 

biblioteca atende às expectativas informacionais dos alunos. 

  A amostra da população da pesquisa é composta por 36 estudantes do Colégio Marista 

de Brasília. O questionário utilizado foi criado na ferramenta Google Forms e aplicado nos dias 

22, 23, 26 e 27 de junho de 2017, por meio de e-mail enviado aos alunos.  

 

 

6 RESULTADOS 

 

Foram realizados sete questionamentos para uma amostra de 36 estudantes. As questões 

têm objetivos que variam entre identificar os perfis dos usuários e a forma como eles utilizam 

a biblioteca como meio para suas pesquisas escolares. Os resultados são apresentados a seguir: 

Os primeiros dois questionamentos tiveram como objetivo identificar os perfis dos 

usuários. A questão 1 refere-se ao gênero, e a questão 2 refere-se à série. A maioria dos 

respondentes são do sexo masculino (52,8 %), do sexo feminino (47,2%), 63,9% estão 

cursando o terceiro ano do ensino médio, logo após, 27,8% cursando o segundo ano, e apenas 

8,3% cursando o primeiro ano. 

A terceira questão visa identificar o uso da biblioteca. Dividida em três partes, o 

primeiro questionamento mostrou que 80,6% dos alunos afirmam utilizar a biblioteca, apenas 

19,4% afirmaram não utilizar.  A questão 3.1 foi direcionada a essas pessoas que usufruem da 

biblioteca, pois visa identificar a frequência do uso da biblioteca pelos alunos do ensino médio, 

32,3% disseram utilizar raramente; 29% utilizam uma vez por semana; 19,4% responderam de 

2 a 3 vezes por semana; e igualmente 9,7% responderam que utilizam diariamente e 9,7% 

afirmaram que utilizam uma vez por mês.  Já a pergunta 3.2 foi direcionada aos que disseram 

não usar a biblioteca, com o intuito de saber os motivos para este comportamento, foi verificado 

que 36,8% não utilizam por falta de tempo, por estarem sobrecarregado de atividades 

extracurriculares; 21,1% não utilizam por falta de incentivo; e o restante 42,1% dividiram-se 

entre outras questões, tais como: acervo desatualizado, falta de interesse, pouco hábito de 

leitura e etc. 

A quarta questão visa mostrar a intensidade que os alunos utilizam as fontes de 

informações para fazer seus trabalhos escolares. As informações são apresentadas no gráfico 

abaixo. 
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GRÁFICO 1: USO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO  

 

FONTE: Autoras 

 

 Dos resultados obtidos, é possível observar que os alunos raramente utilizam os livros 

didáticos como fonte de pesquisa. Um dado interessante é que os alunos consultam mais seus 

colegas do que os próprios bibliotecários e professores em suas buscas informacionais. O 

bibliotecário está em último lugar no quesito fonte de informação, já a fonte Internet é o meio 

pelo qual os alunos mais buscam informações para realizar suas atividades escolares. 

Subentende-se que a qualidade das informações não é tão relevante, muito menos sua 

veracidade, visto que a internet está abarrotada de fontes não confiáveis. 

A quinta questão identifica quais fontes os alunos acham mais fácil utilizar. Foram 

utilizadas as mesmas opções da questão 4, onde 63,9% responderam que utilizam a internet. 

Fato esse que corrobora a afirmativa de que a internet é a fonte de busca informacional mais 

utilizada pelos alunos, causa justificada pela facilidade que as novas tecnologias oferecem aos 

estudantes. Vale ressaltar que é preciso saber utilizá-las, para não correr riscos com 

informações de conteúdo falso. 

A sexta questão teve como propósito identificar os critérios utilizados pelos alunos na 

hora de fazerem suas pesquisas. O critério “primeiros sites recuperados pelo Google” foi o 

critério mais usado pelos alunos ( 52,8%), seguido pelo uso de documentos acadêmicos, como 

monografias, dissertações e teses (16,7%) e de sites de notícias como G1, R7, Uol (16,7%). 

Isso demonstra que o critério de busca mais utilizado é a facilidade. As fontes de informações 

mais usadas são as que são de mais fácil recuperação, deixando na maioria das vezes a 

facilidade sobrepor até mesmo à qualidade. Talvez, pela falta de serem letrados, ainda 

encontram dificuldades nas buscas. 
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E por fim, a sétima questão tem por finalidade identificar se a biblioteca atende às 

expectativas informacionais dos alunos. A resposta foi positiva, 88,9% dos alunos consideram 

que a biblioteca supre suas expectativas informacionais, o que demonstra certa contradição em 

relação as duas questões: a preferência em usar a internet como fonte informacional e o baixo 

uso da biblioteca. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como os estudantes 

de ensino médio estão utilizando a biblioteca escolar como recurso informacional para 

pesquisas escolares, permitindo identificar quais fontes são mais utilizadas e quais motivos 

impedem os alunos de buscarem auxílio nas bibliotecas.  

De modo geral, os alunos utilizam a biblioteca para pesquisas escolares, mas há uma 

baixa frequência nessa utilização. A sobrecarga no currículo dos alunos  demanda muito tempo 

dos estudantes, diminuindo as chances de frequentarem a biblioteca.  

Além da sobrecarga no currículo, os alunos alegaram outros motivos que dificultavam 

o acesso às bibliotecas, como a falta de incentivo e os horários de funcionamento.  

Os primeiros questionamentos identificaram que a maioria dos respondentes da 

pesquisa eram do sexo masculino e cursavam o terceiro ano do ensino médio, série muito 

importante para a formação do aluno, cujo o foco de modo geral, é a preparação para ingressar 

em uma faculdade. 

Os questionamentos quatro e cinco mostram a intensidade com que os alunos usam 

fontes de informação para resolver questões acadêmicas e quais são mais fáceis de serem 

utilizadas. Os livros didáticos são as fontes menos usadas, seguido do bibliotecário escolar, o 

que mostra que a os alunos não têm o hábito de considerar um agente de informação uma fonte 

fácil e prática de ser consultada. Os dados mostram que o meio pelo qual os alunos mais buscam 

informações é a internet.  

O questionamento seis identifica os critérios que os alunos utilizam para fazer 

pesquisas, comparando com as fontes mais usadas "internet", a resposta "primeiros sites 

recuperados pelo Google" mostra como os alunos confiam nas informações recuperadas em 

sites online, não estabelecendo nenhum critério específico para escolha das fontes.  

Por fim, o questionamento sete, buscou verificar se a biblioteca atende às expectativas 

dos alunos. Os resultados mostram que os estudantes consideram que a biblioteca atende suas 
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expectativas, o que mostra que os mesmos conhecem a biblioteca escolar e sabem que podem 

conseguir informações confiáveis e de qualidade. Entretanto gera uma contradição, pois mesmo 

cientes do poder informacional de uma biblioteca, os estudantes deixam de utilizá-la, 

preferindo outras fontes para buscar informação. 

Dada a importância do tema, torna-se necessária uma nova abordagem dos funcionários 

da biblioteca, visando chamar a atenção dos alunos para utilizarem os serviços prestados pela 

biblioteca. Fazer marketing, divulgação do acervo e espaço, gerir os horários de funcionamento 

da biblioteca para que se adequem aos horários dos alunos, trariam mais vantagens para que os 

estudantes adquirissem o hábito de usar a biblioteca como um recurso de aprendizagem e fonte 

de informação. As escolas também devem reorganizar seus currículos de forma que abram 

portas para que os estudantes tenham tempo de consultar bibliotecas e bibliotecários, 

principalmente estimular os alunos a fazerem suas atividades dentro desse espaço.   

Nesse sentido, percebe-se que a biblioteca muitas vezes é deixada como último recurso 

para suprir as necessidades informacionais dos alunos, pois os mesmos preferem utilizar fontes 

mais fáceis e rápidas como a internet. Os estudantes deixam o quesito facilidade sobressair ao 

quesito qualidade, mostrando que estão acostumados a acharem informação da forma mais 

simples possível. 

Buscando ser um meio de informação e suporte de ensino aos alunos, as bibliotecas 

deveriam buscar assumir o papel de “professores” dos estudantes. Sabendo que o letramento e 

o comportamento informacional são práticas que podem ser aprendidas, as bibliotecas 

passariam a ensinar e incentivar os alunos a mudarem seus hábitos de busca e uso de 

informação. A internet deve ser vista como uma aliada no processo de letramento 

informacional, a partir do momento que os estudantes aprendam a utilizar os portais e fontes 

da web de forma confiável trará benefícios significativos para suas pesquisas, visto que, a 

internet é o canal mais utilizado pelos estudantes.  
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