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RESUMO 

Em uma sociedade que a informação está explícita, em contrapartida, o hábito de ler está               
cada vez mais escasso é importante ressaltar que a biblioteca escolar, por ser muitas vezes a                
primeira fonte de leitura do ser humano, deve ser o elemento primordial para incentivar essa               
prática, e o bibliotecário por sua vez deve se envolver em práticas estudantis para exercer o                
seu papel de mediador da informação. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar quais              
os meios que os bibliotecários utilizam para exercer seu papel, bem como identificar os              
recursos disponíveis na instituição e analisar em que nível está a procura que alunos e               
professores têm para com a biblioteca e seus serviços. Trazendo um levantamento            
bibliográfico com autores que abordam o assunto e posteriormente formando um questionário            
para ser aplicado aos profissionais das bibliotecas da rede municipal da cidade de Rio              

1 Discente de bacharelado em biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Email:brendon.furg@gmail.com 
2  Discente de bacharelado em biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Email: liraa.karina@gmail.com 
3  Discente de bacharelado em biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Email:gilmargomesdebarros@gmail.com  
4  Docente de bacharelado em biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Email:angelicacdm@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 



 
Grande. Com os resultados obtidos pode-se afirmar que a biblioteca escolar vem mudando,             
cada vez mais, o bibliotecário vem buscando meios para exercer o seu trabalho e contribuir               
para a educação, mas é preciso que as políticas mudem para que o profissional efetivamente               
contribua lado a lado com as práticas pedagógicas das instituições. 
 
Palavras-chave: Biblioteca escolar, Bibliotecário, Mediador  da informação. 
 
 

ABSTRACT 
In a society where information is explicit, but in return the habit of reading is increasingly                
scarce, it is important to emphasize that the school library, since it is often the first source of                  
reading for the human being, must be the primordial element for encourage this practice, and               
the librarian in turn should engage in student practices to play his or her role as mediator of                  
information. The purpose of the present work is to demonstrate the means that librarians use               
to play their role, as well as to identify the resources available in the institution and analyze                 
the level at which students and teachers are looking for the library and its services. Bringing a                 
bibliographical survey with authors that approach the subject and later forming a            
questionnaire to be applied to the professionals of the libraries of the municipal network of               
the city of Rio Grande. With the results obtained it can be affirmed that the school library is                  
changing, the librarian is increasingly looking for ways to carry out his work and contribute               
to education, but it is necessary that the policies change so that the professional effectively               
contributes side to pedagogical practices of institutions. 
 
Keywords: School library, Librarian, Information Mediator. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Ao mencionar biblioteca escolar, é importante refletir se a biblioteca realmente é vista             

como parte da estrutura de formação dos estudantes ou como um simples local que compõe a                

escola, sem receber a importância que a ela deve ser dada. Tendo em vista este               

questionamento, o bibliotecário tem um grande desafio, trazer a comunidade escolar para            

conhecer o trabalho da biblioteca e buscar uma interação com as práticas educacionais da              

instituição, assim exercendo seu trabalho de mediador da informação e contribuindo para um             

conhecimento mais amplos dos cidadãos  formados. 

A escola é, ou deveria ser, a principal responsável pelo incentivo a leitura para as               

pessoas, uma vez que, é o principal agente formador destas. Entretanto, a culpa não pode ser                

instituída a instituição quando não alcança esses feitos, para que isso ocorra a mesma deve               
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receber estrutura e profissionais qualificados, algo que na maioria das vezes não ocorre. De              

acordo com Volmer e Kunz (2009, p. 30):  

O que se percebe, porém, na maioria das escolas, é que a biblioteca não conta com                
bibliotecário especializado em biblioteconomia nem em formação de leitores. Em          
geral, quem cuida desse espaço é um professor desviado de sua função. Além disso,              
frequentemente, o local escolhido para abrigar a biblioteca é o mais inacessível,            
escuro e úmido do prédio escolar, o que evidencia a importância que lhe é atribuída. 

Uma biblioteca que segue esse padrão não é informativa, não chama atenção e não              

incentiva os alunos a ler. Outro problema é a formação do acervo que em sua maioria não é                  

adequada, como citado por Volmer e Kunz (2009, p. 30):  

O acervo também é precário, pois é composto essencialmente por livros didáticos e             
não por livros de literatura de qualidade e outras fontes de pesquisa científica, como              
livros, periódicos, enciclopédias, computadores com acesso à Internet. 

Por isso entender os meios que o bibliotecário utiliza para exercer as suas funções em               

uma escola é ponto “chave” para uma melhoria do ensino no Brasil. Este trabalho busca               

refletir e analisar quais as ferramentas que se fazem presente para que o profissional              

desempenhe seu papel de maneira adequada. 

O bibliotecário recebe uma formação ampla de como trabalhar com a informação,            

bem como ser o mediador e disseminar a mesma. Em todos os meios de informação o                

presente profissional tem competências para efetuar um bom trabalho. 

Partindo desta ideia este trabalho tem como objetivo analisar os recursos que os             

bibliotecários das escolas da rede municipal, da cidade de Rio Grande possuem e fornecem              

para exercer a sua função como mediador da informação, bem como no auxílio na formação               

escolar. 

A escolha do tema surge a partir de uma inquietação de que, “ A biblioteca escolar é                 

geralmente a primeira e única conhecida pela maioria das crianças das classes            

populares”.(SIMÃO; SCHERCHER; NEVES, 1993. p. 13 ). Este pensamento promove          

muitas dúvidas, o motivo de ser a única pode estar relacionado ao contexto socioeconômico,              

mas em contrapartida também a uma má apresentação dos serviços da biblioteca e do              

bibliotecário para com o usuário. 

Com os recursos ideais os bibliotecários junto a colaboração dos professores e da             

direção da instituição, podem fazer a diferença na formação dos estudantes fornecendo fontes             
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de informação, bem como, um alicerce para a formação que ajudará a melhorar o contexto               

socioeconômico da sociedade em que vive. Assim a utilização da biblioteca e do             

bibliotecário passaria a ser algo recorrente onde o ensino passaria pela biblioteca, o que não               

ocorre com frequência no cenário  atual. 

O Grande problema enfrentado nos estudos sobre bibliotecas escolares é como           

torná-la agradável ao aluno de maneira que, o mesmo passe a utilizá-la para efetuar suas               

pesquisas e trabalhos. A biblioteca contida na escola tem uma visão de lugar para castigo e/ou                

lugar para se ler de vez em quando, onde qualquer profissional pode tomar conta, e essa visão                 

cabe ao bibliotecário desfazê-la, elaborando recursos e projetos que demonstrem o que é a              

biblioteca e as funções educativas que o bibliotecário pode elaborar junto com a escola. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Gerenciar uma biblioteca escolar é bem mais complexo do que a simples visão             

transmitida para a sociedade, em que se enxerga uma sala com livros e pouco utilizada. O                

bibliotecário que atua nesse âmbito deve ter uma consciência de sua importância para a              

melhoria do ensino na instituição 

“Os autores que escrevem sobre biblioteca escolar no Brasil enfatizam          
constantemente a necessidade de colaboração entre o bibliotecário e os demais membros da             
equipe pedagógica da escola, principalmente o professor”. (CAMPELLO, 2009. p. 53) 

 
Esta necessidade sucede a partir do ensino frágil que compõem as salas de aula em               

nosso país, em que a didática constante não surte mais efeitos positivos para a formação.               

Com isso, “ Os bibliotecários brasileiros percebem as dificuldades associadas a essa relação,             

consideram que o professor recorre pouco a biblioteca”.(CAMPELLO, 2009. p. 58).  

Esse é o desafio a ser resolvido pelo profissional, estreitar as relações com o corpo               

de educadores da escola é o caminho para que a educação no Brasil se torne mais efetiva ,                  

assim como em alguns países, os profissionais devem desempenhar um papel importante na             

escola, “O bibliotecário deve atuar em consonância com a sala de aula e interagir de modo                

harmonioso”. (CAMPELLO, 2009. p. 53). 

“O papel educativo do bibliotecário torna-se mais evidente, tendo em vista sua            

competência específica para lidar com a informação”.(CAMPELLO, 2009. p. 11). Assim           

percebemos a importância e ao mesmo tempo a fragilidade das bibliotecas escolares, que em              
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geral não compõem o quadro educacional de sua instituição, deixando o ensino cada vez mais               

vulnerável e fraco. 

As escolas brasileiras vivem tempos de decadência, o ensino cada vez mais            

fragilizado isso pode estar relacionado com a falta de utilização das bibliotecas, ou até              

mesmos em não ter uma. Como afirmam Volmer e Kunz (2009, p. 32): “Uma escola sem                

biblioteca orientada para um trabalho escolar dinâmico torna-se um instrumento estático e            

improdutivo dentro desse contexto”. Deste modo, é inviável uma mudança se não            

começarmos pela biblioteca, trazendo-a para o contexto estudantil. Ainda citado por Volmer            

e Kunz (2009, p. 32):  

Numa época em que o avanço tecnológico coloca à disposição do aprendizado            
engenhos sofisticados, é inadmissível que uma escola caminhe com propostas de           
leitura inócuas e/ou confunda biblioteca com “depósito de  
livros”. Lançando mão de esquemas organizacionais “adequados”, isto é,         
fundamentados no bom senso e na percepção da clientela, a biblioteca é que deve se               
adaptar aos leitores, e não o contrário, quando são estes que se enquadram em um               
sistema de normas, para poderem alcançar a fruição de um livro. O objetivo da              
biblioteca escolar é incentivar e disseminar o gosto pela leitura, por meio do acervo              
organizado e integrado aos interesses da instituição, bem como da estrutura e            
funcionamento. 
 

Esta citação retrata com clareza os dias de hoje, em que a biblioteca ainda é vista                

como um depósito de livros, onde não se há um espaço para leitura e pesquisa. Assim não                 

fazendo parte de atuações junto com a pedagogia para melhorar a educação e disseminar a               

informação.  

Ainda mesmo quando se tem uma biblioteca com atividade de leitura, esta é feita de               

maneira inadequada pois não dá autonomia ao leitor para escolher seus próprios livros, se tem               

ambientes restritos as séries, o que acaba afastando leitores. Mudanças simples devem ser             

feitas. “Primeiramente, respeitando a maturidade dos leitores mirins, não se devem limitar            

livros a séries, ou seja, que cada aluno possa escolher entre a diversidade de livros               

disponíveis”. ( Volmer e Kunz 2009, p. 33). 

É uma mudança simples que não requer muito investimento, cada leitor possui seu             

estilo seus livros preferido e não cabe à escola decidir quais livro o deve ler. Não cabe julgar                  

pela idade, cada ser tem um desenvolvimento, uma mentalidade diferente, então restringir            

acesso aos livros um erro primordial para afastar leitores. 
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Outra atitude que pode fazer parte das práticas estudantis, assim estreitar os laços             

entre comunidade escolar, biblioteca e bibliotecário, de acordo com Volmer e Kunz (2009, p.              

32):  

é promover bate-papos com leitores (pais, professores, funcionários), os quais          
expõem um livro de que gostaram. Da mesma forma, pode-se pedir que pessoas que              
escrevem – escritores e jornalistas, por exemplo–venham à escola participar desse           
momento. E, ainda, aproveitando a presença da comunidade escolar, momentos de           
leitura ouvida seriam bem proveitosos, pois a maioria das pessoas gosta de ouvir             
histórias, muito mais do que de ler. 
 

Partindo de práticas simple é possível mudar. Trazer a biblioteca para a escola trabalhando              

junto com a pedagogia deve ser algo recorrente para melhorar a educação, além de              

investimentos governamentais, pode começar mudando a própria biblioteca, com ações          

simples citadas acima. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este trabalho utiliza da ciência para alcançar os resultados desejados, traçando o            

problema em questão e buscando meios para solucioná-lo. De acordo com Alves (1981, p.9):  

A ciência é uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem             
usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a olho               
nu. Mas eles nada mais são que extensões do olho. Não são órgãos novos. São               
melhoramentos na capacidade de ver, comum a quase todas as pessoas. Um            
instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não temos seria totalmente             
inútil, da mesma forma como telescópios e microscópios são inúteis para cegos, e             
pianos e violinos são inúteis para surdos.  
 

A metodologia busca a ciência para obter veracidade, usando seu métodos para            

investigar. Estabelecendo parâmetros para diferenciar o que é real do que é ficção, e              

mostrando o que é verdadeiro e o que não é. Severino (2000, p. 18) define metodologia                

como: 

[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma postura             
amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e filosóficos que nossa          
educação universitária enfrenta. [...] São instrumentos operacionais, sejam eles         
técnicos ou lógicos, mediante os quais os estudantes podem conseguir maior           
aprofundamento na ciência, nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo              
intrínseco do ensino e da aprendizagem universitária. 
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Com embasamento na ciência e nos métodos científicos, buscando autores que           

abordam o assunto, a pesquisa foi dividida em etapas, são elas: identificar o universo da               

pesquisa, a construção do questionário e a aplicação do mesmo, coletando todas as             

informações necessárias. 

A pesquisa sucede a partir uma inquietação adquirida ao longo da formação escolar,             

em que não se tem uma biblioteca participativa com a comunidade escolar. Tendo por base as                

obras referentes ao tema. A mesma também é de caráter quanti-qualitativa, pois visa coletar              

dados numéricos e compreender e analisar os meios que os bibliotecários pesquisados            

utilizam para exercer seu papel de mediador da informação. 

 

O universo da pesquisa é a rede de bibliotecas das escolas municipais da cidade de               

Rio Grande, estimadamente 67 escolas, a população da mesma são os bibliotecários que             

preenchem este quadro, que giram em torno de 25 profissionais, obtendo 12 resposta. 

O instrumento que foi utilizado para compor a pesquisa, foi um questionário            

composto por 7 perguntas, 6 destas fechadas e uma aberta, a mesma com o objetivo de                

complementar a anterior em caso de resposta positiva. o presente questionário foi criado             

através do Formulário do Google Docs. A escolha sucedeu pela facilidade de formação e              

também por ser acessível para envio, podendo alcançar os participantes com mais facilidade. 

Com o instrumento criado entre os dias 15 e 16 de outubro de 2017, construído               

através do Formulário do Google Docs, foi organizada a coleta de dados que ocorreu entre os                

dias 9 e 21 de novembro de 2017. O mesmo foi aplicado através de link enviado para o email                   

e outras redes sociais dos bibliotecário. 

 
4 RESULTADOS 

Ao buscar identificar quais os meios que os bibliotecários das escolas da rede             

municipal, da cidade de Rio Grande, utilizam para exercer seu papel de mediador da              

informação, se obteve os seguintes resultados: 

A figura 1 mostra o gênero que os respondentes se identificam. 

Figura 1 - Gênero dos respondentes 
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Fonte: Autor  

Em relação ao gênero dos bibliotecários(as), identificamos que 83,3% se identificam           

como sendo do gênero feminino e 16,7% do masculino, ou seja, temos umas pesquisa com               

ampla maioria de respondentes do gênero feminino. 

 

A figura 2 demonstra a idade dos participantes. 

Figura 2 – Idade dos respondentes 

 

Fonte: Autor 

A figura 2 está apresentada de maneira que, os participantes de faixa etária entre 22 e                

32 anos correspondem a 33,3%, entre 33 e 43 anos a 41,7% e os que identificam acima de 44                   

são 25%. Podemos perceber uma diversidade entre as idades, com uma maioria pequena             

relacionada entre 33 e 43 anos . 

A figura 3 traz a relação do nível de recursos disponíveis para o bibliotecário exercer               

o seu trabalho em sua instituição. 

 

 

 

Figura 3 - Nível de recursos disponíveis 
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Fonte: Autor  

Ao analisar a figura 3 percebe-se que, 41,7% consideram os recursos disponíveis para             

o seu trabalho em um nível bom, outros 33,3% afirmam que são regular, 16,7% dizem que                

esses estão muito bom e 8,3% responderam que os recursos disponíveis são ruins.  

Podemos observar uma mescla entre as resposta, com um destaque para os que             

consideram bom, vale ressaltar o equilíbrio entre bom e regular que juntos competem mais de               

70% das respostas . 

 

A figura 4 retrata com que frequência ocorre a procura dos serviços do bibliotecário e               

da biblioteca por parte dos professores. 

Figura 4 - como ocorre a procura  dos serviços por parte dos professores  

 

Fonte: Autor  

Através da figura 4 é possível notar que, 50% dos entrevistados consideram que a              

procura do professor para com os serviços do bibliotecário ocorre frequentemente, 25%            

afirmam que acontece quando necessário, 16,7% responderam que ocasionalmente e os           

outros 8,3 que essa procura dificilmente ocorre. É evidente a divisão entre as respostas, o               

ideal seria que a procura dos serviços da biblioteca escolar fosse frequente, entretanto foi              

apenas 50% da rspostas. 
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A figura 5 retrata com que frequência ocorre a procura dos serviços do bibliotecário e               

da biblioteca por parte dos alunos. 

Figura 5 - como ocorre a procura  dos serviços por parte dos alunos 

  

Fonte: Autor 

De acordo com a figura 5, 75% dos bibliotecários pesquisados consideram que a             

procura por parte dos alunos, pelos serviços da biblioteca ocorre frequentemente, outros            

16,7% afirmam que ocorre quando necessário e os demais,8,3% dizem que esta procura é              

ocasionalmente. Não houve respostas para dificilmente ocorre. 

Em uma comparação com a figura 4 se nota que os respondentes entendem que os               

alunos procuram mais a biblioteca do que os professores, por um lado isso é um fato positivo,                 

mas, em contrapartida, é necessário haver um equilíbrio para que a biblioteca faça parte da               

práticas estudantis. 

A figura 6 questiona se o pesquisado possui projetos em conjunto com as práticas              

pedagógicas da sua instituição.  

Figura 6 - possui projetos em conjunto com as práticas pedagógicas 

 

 

Fonte: Autor 
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De acordo com as respostas, 75% dos respondentes possuem projetos em conjunto            

com as práticas pedagógicas e 25% não possuem. Número importante pois é essencial que se               

tenha uma integração entre os bibliotecários e o corpo pedagógico da escola. 

A pergunta de número 7 complementa a anterior, em caso de resposta positiva             

solicitou-se que o pesquisado especificasse quais eram os projetos. 

Com 75% de respostas positivas, o que podemos analisar dos projetos especificados             

pelos bibliotecários é que em sua grande maioria possuem o projeto de incentivo à leitura               

chamado, a hora do conto, bem conhecido por todos, este visa levar a leitura para as séries                 

iniciais. 

Além disso se nota uma gama de trabalhos em datas comemorativas, ou abordando             

temas como bullying, racismo, etc.... Entretanto se tem uma carência de projetos que             

efetivamente são elaborados para compor o sistema educacional, como por exemplo           

pesquisas. Apenas um citado. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de compreender o funcionamento, bem como as práticas realizadas            

pelos bibliotecário que atuam nas bibliotecas escolares da rede municipal, da cidade do Rio              

Grande, foi feito uma pesquisa bibliográfica com autores que abordam o tema biblioteca             

escolar, para se obter um embasamento teórico a respeito. Posteriormente fois estipulado a             

metodologia a pesquisa seguiria, utilizando um questionário para se obter os dados. Podemos             

ressaltar com as obras utilizadas para o embasamento, e com a análise dos resultados obtido               

que, a biblioteca escolar em um contexto histórico não recebe o reconhecimento, é deixada de               

lado por parte da sociedade e é tratada como uma simples parte que compõe a escola. 

Todavia, é evidente que esse contexto está mudando, podemos perceber com as             

respostas que o bibliotecário vem buscando seu espaço no âmbito escolar, e que as políticas               

educacionais mudarem e agregarem profissional como educador, para trabalhar junto com o            

corpo docente das escolas, trazendo a biblioteca para auxiliar na educação, o ensino pode              

evoluir e melhorar a realidade de onde vivemos. 
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