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RESUMO 

 

O presente trabalho visou discorrer sobre o conceito de biblioteca escolar, realizando um 

parâmetro com as legislações vigentes sobre a atuação do profissional bibliotecário e a lei da 

universalização da biblioteca. Teve como objetivo destacar a importância da organização da 

informação e do conhecimento no que concerne à descrição física e temática do objeto 

informacional em seu âmbito, explanando ainda sobre um caso específico que foi a 

organização da biblioteca escolar Professor Roberto Pimentel, descrevendo os meios 

utilizados para a sua realização. De natureza exploratória, utilizou como procedimento 

metodológico o levantamento bibliográfico e estudo de caso com aplicação prática das 

técnicas e métodos adotados. 
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The present work aimed to discuss the concept of school library, making a parameter with 

the current legislation on the work of the professional librarian and the law of the 

universalization of the library. The purpose of this article was to highlight the importance of 

the organization of information and knowledge regarding the physical and thematic 

description of the informational object in its scope, also explaining about a specific case that 

was the organization of the school library Professor Roberto Pimentel, describing the means 

used to its realization. Of exploratory nature, it used as methodological procedure the 

bibliographic survey and case study with practical application of the adopted techniques and 

methods. 

 

KEY WORDS: School library. Organization of information. Organization of knowledge. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As escolas são locais de aprendizagem e desenvolvimento que geralmente seguem 

moldes da cultura em que estão inseridos. Quando falamos da estrutura e profissionais de uma 

escola, o mais comum é lembrarmos dos professores, diretores, coordenadores, secretários, 

salas de aula, laboratórios, quadras e afins, quase ninguém lembra da biblioteca e tampouco 

do gestor da biblioteca, esquecimento este, que justifica-se com a falta de “hábito” que a 

população criou e engessou com o passar do tempo. Há um tempo, pouco se falava no espaço 

da biblioteca escolar e menos ainda na atuação do profissional bibliotecário, realidade que 

vem mudando a passos lentos, muitas escolas tinham e ainda tem esses espaços como 

depósito de objetos ou apenas um local físico destinado à guarda de livros, criando uma visão 

destoada do que de fato é a biblioteca escolar e o quanto o profissional bibliotecário é 

indispensável na atuação desses espaços.  

Em sua plenitude, a biblioteca escolar desempenha vários papéis, como sendo local de 

fonte de informação e conhecimento sobre variados assuntos, espaço de lazer e mediação 

cultural, espaço para jogos, pesquisa. É de suma importância que além de estarmos atentos a 

mudança de paradigma que envolve o ambiente da biblioteca escolar, cuidarmos da 

organização da mesma no que se relaciona à organização da informação e do conhecimento 

com a devida representação descritiva e temática. 

Em nosso trabalho buscamos desenvolver parâmetros que servissem para a 

organização da Biblioteca Escolar Professor Roberto Pimentel que integra a Escola Liceu de 

Artes e Ofícios, localizada em Recife/PE. Realizamos a avaliação do acervo, buscando 
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identificar os tipos de obras encontradas, estado de preservação, realizar o devido desbaste 

para ganhar espaço e retirar de fato o que não iria compor o acervo e não era do interesse da 

instituição manter, e por fim criar diretrizes para organizar o acervo no espaço físico 

disponível, de forma que facilitasse a recuperação pelo gestor pela biblioteca e pelo usuário, 

sejam eles alunos, professores ou outros funcionários.  

 

2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A biblioteca escolar é um espaço de construção de conhecimento e desenvolvimento 

cultural dos estudantes. Para Silva, E. e Moraes (2014, p. 19) “Compreende-se a biblioteca 

escolar, assim como toda a diversidade [...] da escola, como elemento imprescindível para a 

constituição da subjetividade do estudante” e através dele, ter e pôr em prática novas 

ideologias e percepções com o intuito de aprimorar o senso crítico e criativo.  

A escola tem seus conteúdos elaborados de acordo com o planejamento anual de 

ensino e a biblioteca bem como o gestor da biblioteca, devem participar da elaboração do 

planejamento, para isso se faz necessário que a escola como um todo também esteja engajada 

na integração da biblioteca ao planejamento anual de ensino, para que os professores 

incentivem a ida dos alunos à biblioteca e nos eventos a serem realizados, pois 

um estigma ainda presente em grande parte da sociedade, inclusive na 

concepção de alguns educadores, a partir do qual se compreende a 

biblioteca como um espaço [...] desconectado do cotidiano da escola e 

alheio às práticas curriculares. (SILVA, E. e MORAES, 2014, p. 18) 

 

Dando esse apoio em todas as áreas da escola, a biblioteca torna-se mais visível para 

professores, alunos, funcionários e familiares, obtendo um lugar de destaque de maneira 

favorável e não de maneira negativa como é possível perceber hoje em dia. Segundo Silva e 

Moraes (2014, p. 24),  

é necessário explorar os usos dos acervos, dos equipamentos, das 

tecnologias e dos objetos, ou seja, todos os sujeitos que deixam suas 

marcas no dia-a-dia, que compõem o cotidiano da escola, na 

diversidade de relações que ali e a partir dali são estabelecidas, ou 

seja: estudantes, professores, bibliotecários, estagiários, técnicos de 

todos os níveis e também aqueles sujeitos que compõem as redes 

estabelecidas para além do território da escola, que se configuram 
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como sujeitos potenciais que direta ou indiretamente também estão 

envolvidos na tessitura das redes cotidianas. 

 

Bicheri e Almeida Júnior (2013, p. 43) , afirmam que “o senso comum percebe a 

biblioteca como local onde se organiza, conserva e disponibiliza livros.”, mas essa percepção 

precisa mudar. A biblioteca escolar precisa deixar de ser vista como apenas um lugar com 

livros e enciclopédias, de silêncio e falta de diálogo, de extrema organização e de muita 

formalidade, pois atualmente, devemos ampliar as ações desenvolvidas nesse espaço para 

muito além das enciclopédias e dos livros, disponibilizando a informação de diferentes formas 

e suportes, como CDs, DVDs, jogos, conteúdos em Braille e Libras, promover ou participar 

das atividades culturais da escola, principalmente cedendo espaço para a realização de 

atividades que porventura não tornem o acervo vulnerável como campeonato de jogos de 

tabuleiro, contação de histórias, dentre outras atividades. 

Para Castro Filho e Romão (2011) apud Castro Filho e Coppola Júnior (2012, p. 34), 

a biblioteca escolar “é um espaço de confluência, imbricação, encontro e diálogo de várias 

vozes, manifestas em livros, revistas, jornais, quadrinhos, filmes, etc.; é ainda local de 

aprendizagem, leitura e fomento cultural”.  

 Seguindo o pensamento de Amorim (2013) o bibliotecário escolar, hoje, ocupa um 

papel educacional desmistificando o padrão pré-estabelecido pela sociedade, de que serve 

apenas para emprestar e realizar a devolução dos livros, bem como organizá-los na estante, 

passando a atuar como agente cultural que possibilita várias vertentes de aprendizado e 

múltiplas formas de acrescentar conhecimento aos seus usuários, conquistando-os a partir de 

inovações, reformulando o ambiente o qual está inserido, tornando-a atrativa e despertando a 

curiosidade dos que a cercam.  

O gestor de uma biblioteca escolar não deve estar atento apenas ao público assíduo 

da biblioteca, mas também aos que não frequentam com o propósito de ampliar o seu público. 

Dentre os mais variados públicos que biblioteca escolar atende, temos as pessoas com 

deficiência, uma vez que o direito a educação é assegurado por meio da Lei Federal 7.853 de 

1989, pelo Decreto Federal 3.298 de 1999, que regulamenta a lei anteriormente citada e pelo 

próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, por meio da Lei Federal 13.146 de 2015. Isto 

posto, entendemos a necessidade de adequação do bibliotecário escolar para que a biblioteca 

possa se enquadrar nas questões de acessibilidade. 
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Seguindo esses métodos uma biblioteca escolar estaria enquadrada em um modelo do 

que seria uma biblioteca ideal para todas as escolas, independente do público alvo, o que é 

necessário apenas a adequação do acervo que pode variar de acordo com o público da escola, 

bem como as atividades propostas pela biblioteca.  

Antes de finalizarmos esta seção mencionamos a Lei Federal 12.244 de 2010, que trata 

da universalização das bibliotecas escolares, e o Plano Nacional de Educação (2014-2024), que 

foi construído coletivamente entre o Ministério da Educação e secretarias estaduais e 

municipais, e que estabelece metas que visam fortalecer, também, as bibliotecas escolares. O 

Plano tornou-se a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, e está em andamento. 

Para que a biblioteca escolar seja um local bem frequentado pelas pessoas que fazem 

parte da comunidade a qual é destinada, é necessário antes de tudo, que o acervo esteja 

organizado de maneira que facilite o acesso aos materiais disponíveis. Mas como essa 

organização deve ser feita?  

 

3 ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A organização da informação consiste na descrição física dos objetos informacionais 

onde está contido o conhecimento, para tal é indispensável que haja a classificação do 

material, a catalogação e a indexação, sendo possível desenvolver um processo de descrição 

física e de conteúdo, além da observância das políticas de formação e desenvolvimento de 

acervo e de empréstimos e devolução de materiais.  

A criação de políticas no ambiente da biblioteca escolar é indispensável para o bom 

funcionamento da mesma, incluindo-se manuais de procedimentos realizados, como 

empréstimo, devolução, classificação, catalogação, que independerá do uso de sistema manual 

ou automatizado para sua realização. Políticas de formação e desenvolvimento de coleções 

também são substanciais para designar os materiais que devem sair apenas para consulta, os 

que podem ser emprestados, quais os materiais que a biblioteca pode aceitar por doação e 

quais os que devem sair do acervo. Dentro do todo de uma política de formação e 

desenvolvimento de coleções seguindo o modelo sistêmico de Evans (1979 apud Vergueiro, 

1993), devemos estar atentos ao estudo da comunidade; os critérios para a seleção dos 

materiais; a seleção propriamente dita; a aquisição; o desbastamento e a constante avaliação 

do acervo. Tratando-se da organização da informação nos ambientes de bibliotecas escolares, 
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direcionamos um olhar especial para: política de seleção e aquisição, e desbastamento, por 

constituírem pilares que sustentam o acervo da biblioteca, onde podemos observar que:  

✓ Política de seleção e aquisição: são normas para as futuras aquisições, normas que 

indicam o que a biblioteca deve aceitar ou não, depois de feita a análise para o 

desbastamento, aquelas características usadas para a exclusão de material do acervo, 

serão utilizadas como indicador para a não aceitação de novos livros, bem como 

outras normas para o que deve ser aceito, se a proposta da biblioteca é renovar o 

acervo e acrescentar materiais que antes não eram disponibilizados, é nesse 

documento que serão definidos quais serão aceitos. 

 

A ênfase do processo de desenvolvimento de coleções [aquisição] 

estará, portanto, muito mais na seleção de materiais para fins didático-

pedagógicos - normalmente alicerçada por uma política de seleção que 

terá por base o currículo ou programa escolar. (VERGUEIRO, 1993, 

p. 19) 

 

✓ Política de desbastamento: são diretrizes do que será retirado do acervo, e para onde 

serão enviados. A maneira mais fácil de fazer essa análise para exclusão de material é 

retirar livros com conteúdo ultrapassado, em estado avançado de deterioração 

(rasgados, riscados ou molhados de maneira que a informação esteja perdida, com 

fungos, com encadernação frouxa (nesse caso, é possível a restauração, mas se não 

for possível, precisa ser retirado do acervo), folhas soltas, queimados, entre outros), 

que não condizem com a faixa etária dos alunos ou não são de interesse dos mesmos, 

entre outros. Esse é um processo gradativo, e essa análise é feita aos poucos por isso 

essa política deve ser renovada periodicamente. 

 

Além das políticas mencionadas a cima, temos a política de empréstimo e devolução e os 

manuais, que auxiliam na organização do espaço. 

 

✓ Política de empréstimo e devolução: Serão regras que irão padronizar os empréstimos 

e as devoluções dos materiais oferecidos pela biblioteca, estipulando tempo 

diferenciado para determinados materiais. Existem escolas públicas que possuem 

quiosques com três computadores e os mesmos são para usufruto dos alunos, 

estipular um tempo para o uso desses computadores possibilita que mesmo por tempo 
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limitado, todos possuem o mesmo direito de usá-los. Em caso de empréstimo de 

jogos são necessárias regras para uso, como momentos que podem ser usados 

(horários sem aulas) e como fazer para repor uma peça perdida. Independente do tipo 

de material e tempo de empréstimo, nesse documento precisa constar regras de como 

proceder, caso algum material seja perdido ou danificado. 

✓ Manuais: produzir manuais para procedimentos realizados na biblioteca facilita a 

padronização em casos de trocas na gestão. A falta de manuais implica em diferentes 

organizações, diferentes classificações, falta de padronização na identificação dos 

livros na estante, pois o gestor não deixa um manual indicando como eram realizados 

os trabalhos anteriormente e o posterior nem sempre entende e realiza de outra forma 

e assim sucessivamente, perdendo o tempo que poderia ser gasto em inovações 

desejadas, existindo um manual a próxima gestão e possíveis auxiliares, podem 

continuar o trabalho realizado no padrão e evita perca de tempo. 

A escolha e adaptação de uma classificação também é importante, pois é ela que 

facilitará que aos alunos encontrarem o que procuram independentemente da presença do 

profissional. Para isso, é necessário ter conhecimentos técnicos e estar atento observando o 

que o aluno procura, o modo como ele procura (se por nome ou sobrenome do autor, se por 

tema ou título do livro) e a partir dessas informações, pensar em como podemos organizar o 

acervo de forma que melhor atenda as necessidades informacionais dos alunos, visando o seu 

ordenamento e sinalização de forma adequada.  

Por ser um trabalho que demanda conhecimento técnico específico, faz com que o 

bibliotecário seja o profissional mais competente a realizá-lo, pois é de seu domínio as 

técnicas e os códigos usados tanto para classificar no assunto correto quanto para catalogar, 

levando em consideração as informações necessárias e relevantes da maneira correta 

facilitando a localização das obras independente do público, visto que conforme Castro Filho 

e Coppola Júnior (2012, p. 31) aludem “um fato alarmante que observamos com relação à 

infraestrutura e ao organograma das escolas públicas é a ausência [...] de profissionais 

habilitados, limitando a formação integral dos alunos” e não só nas escolas pública como 

também nas escolas particulares, não é respeitado o disposto na Lei Federal 4.084 de 1962 

que regulamenta a profissão do bibliotecário, bem como regula o seu exercício, sendo muito 

comum nesses ambientes de bibliotecas escolares encontramos professores readaptados 
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exercendo tal função, muitos, sem nenhum conhecimento teórico ou técnico da profissão, 

impossibilitando que a biblioteca escolar cumpra em sua plenitude com os seus objetivos. Na 

próxima seção iremos aludir sobre a Biblioteca Escolar Professor Roberto Pimentel. 

 

4 ESCOLA LICEU ARTES E OFÍCIOS  

 

Havia no Brasil, na primeira metade do século XIX, um processo progressivo de 

expansão da educação profissional, que recebia certa dedicação de alguns dirigentes, e 

irmandades particulares na organização de alguns centros de formação profissional. Até então 

esse conhecimento era transmitido sob os moldes do que era praticado no período colonial, 

onde, segundo Fonseca (1986), geralmente acontecia nas próprias fazendas, em oficinas 

rudimentares situadas ao lado das casas grandes e feitas sem caráter sistemático. 

Apesar de a constituição de 1824 extinguir as corporações de ofício, muitos costumes 

corporativos sobreviveram no Recife oitocentista. Conforme relata Itacir Marques da Luz em 

“Profissionais negros entre instrução e ofício no Recife (1840-1860)”, valores como trabalho 

bem feito, honra, treinamento, perícia e inteligência continuaram a ser cultivados pelos 

mestres de ofício. Para escapar dos estigmas da escravidão e do “defeito mecânico”, um grupo 

de artífices de pele escura criou uma associação que lhes proporcionaria o desejado 

aperfeiçoamento artístico e socorros mútuos. Além de suprir necessidades cotidianas, a nova 

entidade também visava ao reconhecimento dos talentos e virtudes de seus membros. 

Adotando um discurso modernizador, esses artífices especializados conseguiram transformar 

sua associação em um importante agente político e pedagógico. Tentava-se também controlar 

alguns setores do mercado da construção civil no Recife, garantir importantes conquistas 

pessoais e ascender socialmente. Nessa perspectiva, para Mac Cord (2009) essa associação de 

artífices teve grande impulso principalmente depois que o governo do Barão da Boa Vista 

tomou duas decisões pontuais: 

                                         a primeira delas foi arregimentar uma Companhia de Operários na Europa. 

Ela desembarcou no porto do Recife em 1839, contando com 195 alemães. 

Entre eles, encontramos Mestres, Contramestres e Oficiais de diversas artes 

mecânicas. Além de labutarem nos “melhoramentos materiais” da cidade, 

eles deveriam treinar e “moralizar” a mão-de-obra local. A outra decisão do 

Presidente da Província, tomada em 1840, foi contratar o engenheiro 

francês Louis Léger Vauthier para conduzir as obras. 
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Pode-se notar, que essas medidas do Presidente da Província:  

 

agregaram um teor muito grande de preconceito, pois, como a 

maioria dos operários locais eram pessoas de cor e alguns ex-

escravos, decidiu o Barão contratar estrangeiros para os serviços de 

melhoramento da cidade. Com efeito, essa mão de obra estrangeira 

veio para o Recife não apenas com a intenção de melhorar a 

estrutura física, mas também com o objetivo de moralizar a mão de 

obra local. Em virtude desse fato, é possível afirmar que a decisão 

de um grupo de artífices de criar, em 1841, uma instituição que 

pudesse lhes dar um suporte profissional possuía um objetivo 

bastante definido: competir com os operários estrangeiros. Surge, 

então, a Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais
 
que passava a 

prestar assistência aos associados quando doentes, presos e em 

situação de indigência; ao mesmo tempo em que proporciona o 

ensino de primeiras letras. (COSTA, 2013, p. 50) 

 

De acordo com Costa (2013) a união dos operários locais em uma Sociedade os 

fortaleceu profissionalmente, diante das ideias modernizadoras do Barão da Boa Vista os 

quais não se enquadravam, com isso, para conseguir competir com os estrangeiros investe-se 

na instrução que foi a grande missão da Sociedade dos artistas
4
 antes gerenciar o Liceu de 

Artes e Ofícios na década de 1880. 

 O Liceu de Artes e Ofícios, no Recife, foi construído entre os anos de 1871 e 1880, 

para funcionar como sede da Escola de Ofícios, mantida pela Sociedade dos Artistas 

Mecânicos e Liberais de Pernambuco, com localização na Praça da República, encerrando 

suas atividades em 1950.  

Em 1970 a responsabilidade do Liceu, passou a ser da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap) sendo transferido de sede em 2006, o Liceu de Artes e ofícios localiza-

se na Rua do Príncipe, no bairro da Boa Vista, onde anteriormente localizava-se o Colégio 

Nóbrega, fazendo parte do complexo de ensino da Unicap, ficando ao seu abrigo o prédio e 

acervo. Em 2010 o Liceu foi integrado à rede estadual de ensino e vem exercendo suas 

atividades educacionais para alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, sendo 

                                                 
4
 Segundo Costa (2013, p. 50) a grande missão da Sociedade dos artistas foi prestar assistência aos associados e 

proporcionar o ensino das primeiras letras. 
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responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco em parceria com a 

Unicap.  

 

4.1 BIBLIOTECA PROFESSOR ROBERTO PIMENTEL 

 

A Biblioteca Prof. Roberto Pimentel, do Liceu de Artes e Ofícios, começou a ser 

fomentada em 1995 quando o então gestor desta unidade de ensino reservou espaço na grade 

curricular do curso fundamental II “AS AULAS DE LEITURA", tentando assim, realizar um 

primeiro contato com textos motivadores e sintonizados com os interesses dos adolescentes, 

objetivando despertá-los para o gosto pela leitura. Com isso, despertou-se nos jovens a 

vontade de participar de um Clube do livro instituído para descobrir circunstâncias, ações, 

momentos, gestos, enfim, particularidades que fossem capazes de produzir alterações no 

comportamento dos alunos, possibilitando-lhes a experiência da leitura. 

Em 2009, num esforço da Gestora Maria Zélia de Souza, da UNICAP e da Secretaria 

de Educação surge a Biblioteca que recebe parte do acervo do Clube do Livro e parte do 

Acervo do extinto Colégio Nóbrega, além de doações para aquisição de acervo, feita pela 

ONG Fé e Alegria. A Biblioteca recebe o nome de Biblioteca Escolar Professor Roberto 

Pimentel, numa homenagem ao citado professor, diretor da Instituição de 1988 a 2008 

entrando em funcionamento a partir de 08 de março de 2009. Atualmente, de acordo com o 

inventário realizado através do software Biblivre
5
 constam no acervo aproximadamente 5.310 

livros.  

Sua estrutura de organização segue as normas gerais da UNICAP e da Secretaria de 

Educação, que segue as normas da instrução normativa
6
 número 5 editada pelo governo do 

estado, considerando que o Liceu é mantido pela Universidade Católica e pela Secretaria de 

Educação, através do convênio firmado entre as partes. O quadro de funcionários é formado 

                                                 
5
 O programa Biblioteca Livre (BIBLIVRE) é um aplicativo que permite a inclusão digital do cidadão na 

sociedade da informação. Trata-se de um software para catalogação e a difusão de acervos de bibliotecas 

públicas e privadas, de variados portes. Além disso, qualquer pessoa pode compartilhar no sistema seus próprios 

textos, músicas, imagens e filmes.  
6 PERNAMBUCO. Instrução normativa n° 5 de 08 de Julho de 2011. Dispõe sobre a Implantação, 

Implementação, Organização e Funcionamento de Bibliotecas Escolares no âmbito das escolas da Rede Estadual 

de Ensino. Diário oficial do estado de Pernambuco, Poder Executivo, Recife, PE. Disponível em: 

<http://200.238.105.211/cadernos/2011/20110708/1-PoderExecutivo/PoderExecutivo(20110708).pdf>. Acesso 

em: 25 abr. 2018. 
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por uma profissional readaptada da secretaria, duas funcionárias da limpeza e uma estagiária 

de Biblioteconomia realocada pela UNICAP. O atendimento aos alunos é realizado nos 

horários de 08 às 12h e 13 às 17h, resguardadas as necessidades para serviços internos e 

atendimento a projetos específicos dos professores. 

 

5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida é de natureza exploratória, com caráter bibliográfico ao 

utilizar material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos, do acervo físico da 

Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), do Repositório 

Digital da UNICAP e da Biblioteca Professor Roberto Pimentel (LICEU). 

Durante a pesquisa, foram realizadas as ações enumeradas a seguir:  

 

I. Levantamento bibliográfico; 

II. Delimitação do objetivo geral e dos específicos; 

III. Elaboração dos procedimentos técnicos a serem adotados; 

IV. Execução dos procedimentos adotados; 

V. Resultado da organização. 

 

6 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

 

Para dar início à organização da biblioteca foi necessária uma análise geral do 

acervo, na análise identificamos as obras que faziam parte do acervo e o estado de 

conservação do material.  

No primeiro momento, realizamos o desbastamento de parte das obras que haviam 

sido doadas por não se enquadrarem no perfil da comunidade atendida, e pelo estado de 

conservação de algumas delas, pelo fato da escola não ter condições de realizar a higienização 

adequada e o restauro das obras.  

Posteriormente verificamos os recursos disponíveis como computadores, software e 

verba para aquisição de materiais que poderiam auxiliar na organização física do acervo. A 

biblioteca conta com dois computadores, anterior a intervenção era utilizado o software 

MiniBiblio que não atendia as necessidades da instituição, sendo adotado o Biblivre como 
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software, por ser mais completo, ter atualizações de novas versões com certa frequência e 

atender as necessidades gerais da instituição, que é possibilitar o cadastro dos alunos, reserva 

de livros, uma melhor organização do acervo de modo a facilitar a recuperação para o usuário, 

dentre outros benefícios.  

Desbastados os materiais que não eram de interesse da biblioteca e escolhido o novo 

software, pensamos em como classificar o material. Optamos por uma classificação adaptada 

de cores. Para compor a classificação utilizamos a numeração da classe inicial da 

Classificação Decimal de Dewey – CDD, ficando organizado conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Modelo de classificação adaptada utilizado na escola 

CLASSE ÁREA DO CONHECIMENTO CORES 

 REFERÊNCIA (REF) * S/COR 

 REFERÊNCIA/ATLAS (REF/ATLAS) S/COR 

 REFERÊNCIA//DICIONÁRIOS (REF/DIC) S/ COR 

 REFERÊNCIA//REVISTAS (REF/REV) S/COR  

1 FILOSOFIA (1F)  / PSICOLOGIA (1P)  

2 RELIGIÃO (2R)   

3 EDUCAÇÃO (3E)  / SOCIOLOGIA (3S)  

3 CULTURA (3C)  

5 MATEMÁTICA (5M)  / QUÍMICA (5Q)  / FÍSICA (5F)  / 

BIOLOGIA (5B) 

 

7 ARTES (7A)  / EDUCAÇÃO FÍSICA (7EF)  

8 PORTUGUÊS (8PO)  

8 LITERATURA ESTRANGEIRA (8LE)  

8 LITERATURA BRASILEIRA (8LB)  

8 CONTOS/CRÔNICAS (8C)  

8 PROSA/POEMAS/POESIAS (8P)  

8 QUADRINHOS (8Q)  

8 CORDÉIS (8CO)  

8 INFANTIL (8IN)  

8 LITERATURA EM OUTROS IDIOMAS (8OI)  

9 BIOGRAFIA (9B) BRANCO 

  

Sendo assim, um livro de literatura brasileira é localizado pelo código, 8LB o qual, 

8 representa a classe de literatura na CDD, L inicial de literatura e B brasileira; um livro de 

contos e crônicas é localizado pelo código 8C, novamente o 8 representando literatura e o C 
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contos e crônicas. Essa estrutura foi pensada de forma a facilitar a localização dos livros nas 

estantes para o aluno. Além da classificação adaptada, cada categoria tem uma cor pré-

definida que auxilia ainda mais na localização do material nas estantes. Pensando na 

composição geral do número de chamada, adaptamos o código do autor. Temos um exemplo 

clássico que é a Tabela de Cutter, por ser um sistema complexo para adotar em uma escola de 

nível básico e médio, decidimos adaptar para que as obras do mesmo autor ficassem juntas, 

para tanto, adotamos as três primeiras letras iniciais do autor, como exemplo: Monteiro 

Lobato, iniciais: MON. Com essa estrutura chegamos ao seguinte resultado: 

✓ Primeira linha: número da classe;  

✓ Segunda linha: código do autor. 

Conforme pode ser observado na imagem 1 abaixo: 

 

Imagem 1: Disposição da organização na estante com o número de classificação e 

identificação do autor 

 

Para além da organização física, elaboramos projetos que promovem a aproximação 

dos alunos com a biblioteca, durante o período de organização do acervo, o mesmo ficou com 

acesso restrito aos funcionários e aos alunos colaboradores, fruto do projeto “Amigos da 

biblioteca”, que visou envolver os alunos no processo de organização, respeitando as 

limitações e procedimentos técnicos executados. Foi elaborado também um manual de 

organização, que compila os procedimentos que devem ser executados pelo gestor da 

biblioteca para que haja uma padronização e uniformização frequente, no que diz respeito ao 

cadastro dos alunos, cadastro de funcionários, habilitação de novo funcionário, catalogação, 

impressão de etiquetas, relatórios e backup do que está salvo no software.  

Apesar de o Biblivre ter o manual próprio, na nossa realidade se fez necessário 

realizarmos uma síntese para que pudesse haver um mínimo de padrão nas próximas 
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“chefias”, uma vez que todas as pessoas que estiveram à frente da Biblioteca Escolar 

Professor Roberto Pimentel não eram bibliotecários e sim professores readaptados ou algum 

outro funcionário do quadro da escola, profissionais estes que não tem conhecimento teórico, 

técnico e prático da atuação profissional do bibliotecário, o que infelizmente é uma realidade 

enfrentada pelas escolas brasileiras e quando falamos de biblioteca escolar da rede pública a 

realidade é ainda pior, pois muitas as bibliotecas ficam fechadas ou viram depósitos de 

variados objetos. 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O maior problema enfrentado pelas bibliotecas escolares é a falta do profissional 

competente atuando nos seus espaços, fazendo com que seus objetivos não se cumpram em 

sua plenitude.  

Não obstante dessa realidade a Biblioteca Escolar Professor Roberto Pimentel, que 

integra a Escola Liceu de Artes e Ofícios da rede estadual de ensino de Pernambuco, não tem 

um profissional bibliotecário como gestor. Atualmente quem coordena é uma secretária 

readaptada, que teve o auxílio de estagiárias do curso de biblioteconomia da Universidade 

Federal de Pernambuco para a organização da biblioteca. Estagiárias que exerciam sua função 

principal em uma biblioteca universitária e que a pedido da coordenação da escola foram 

realocadas temporariamente à instituição, com a supervisão das bibliotecárias responsáveis 

pelo estágio na universidade para desenvolverem as atividades de organização do espaço, tal 

fato consolidou uma experiência única em relação a atuação profissional e o despertar da 

necessidade de cumprimento de leis e importância do profissional bibliotecário nesses espaços 

escolares. 

Um dos grandes problemas é que geralmente a biblioteca não está integrada aos 

planejamentos da escola, e o gestor não está apto a procurar maneiras de destacá-la. Alguns 

coordenadores ou gestores de escolas no intuito que os alunos frequentem o local, adotam 

estratégias equivocadas que tornam a biblioteca escolar um local desagradável para os alunos, 

como por exemplo, quando usam o ambiente da biblioteca como local de castigo, ordenando 

os alunos atrasados, indisciplinados, com aulas vagas para “fazer alguma coisa” ou “ler um 

livro”. 
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Esse tipo de posicionamento que também foi possível observar durante a experiência 

na escola, acaba criando uma barreira entre esses alunos, a biblioteca e muitas vezes com o 

gestor da biblioteca que não tem responsabilidade direta com o ocorrido, uma vez que as 

decisões são advindas da coordenação, e tal equívoco é causado pelo fato do gestor da 

biblioteca não estar integrado às decisões tomadas pela mesma. Diante disso é visível a 

necessidade de integração entre todos os que fazem parte da comunidade escolar. É certo que 

se o aluno não tem um incentivo ao uso de bibliotecas em casa, esse já chega com essa 

barreira quanto a usos e costumes, visto que uma parcela das escolas públicas está localizada 

em comunidades carentes e os pais dos alunos muitas vezes nem são alfabetizados, e usando-a 

como ambiente de castigo, torna o trabalho do gestor complicado e muitas vezes impossível. 

Com a integração da biblioteca às atividades desenvolvidas na escola, essa barreira 

pode ser quebrada aos poucos e os alunos sentem-se mais familiarizados com o ambiente. A 

desconstrução da imagem tradicional de biblioteca escolar, aquela já mencionada 

anteriormente, também ajuda a quebrar as barreiras existentes no relacionamento aluno-

biblioteca. A biblioteca escolar pode participar de diversas maneiras das atividades ou eventos 

realizados na escola, como feiras de conhecimento, gincanas, atividades extraclasse, 

aniversário da escola, reunião de pais e professores, todas essas atividades a torna visível para 

toda a comunidade escolar, incluindo os pais. 

Numa biblioteca visível e acessível é primordial que o acervo esteja organizado e 

disposto de forma a facilitar a recuperação da informação, para que o seu usuário possa ter 

atendida as suas necessidades informacionais e com o tempo se torne um exímio 

frequentador, quebrando barreiras antes postas.  
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