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RESUMO 

 

Traz dados históricos da gênese da biblioteca escolar no Brasil, com destaque para as décadas 
de 1920-30 e o movimento da Escola Nova, período em que a biblioteca escolar é mencionada 
pela primeira vez nas políticas públicas para a educação.  Avança discutido o papel da escola 
e da informação nas ações dos governos nas décadas seguintes, passando pelos governos 
militares, transição democrática até chegar aos anos dois mil. Aplica o conceito de regime de 
informação, para perceber as nuances dominantes nos momentos históricos em que a 
biblioteca escolar aparece como legítima, ou naqueles em que ela é silenciada e não é 
incorporada nos programas relacionados à educação. Explora as relações entre biblioteca 
escolar e regime de informação no campo da Ciência Informação. Apresenta as ações 
normativas da área educacional expressas como políticas públicas que, de forma direta ou 
indireta, relacionam-se com a biblioteca escolar e discute o viés normativo da Lei n.º 
12.244/10, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares em todo o país. 
Discorre sobre a produção bibliográfica dos pesquisadores que apresentaram comunicações 
orais e pôsteres sobre biblioteca escolar no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (ENANCIB) do ano de 2002 a 2018 e dos profissionais bibliotecários que 
expuseram trabalhos no Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática, no 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (CBBD) 
nos anos de 2013, 2015 e 2017. Analisa as abordagens dos pesquisadores e profissionais 
bibliotecários a respeito da biblioteca escolar e Lei n.º 12.244, por meio da metodologia de 
Análise de Conteúdo. Por meio da análise dos dados conclui-se que nos artigos dos 
pesquisadores e profissionais bibliotecários predomina os relatos de experiência e os estudos 
de caso, com abordagens voltadas para as atividades práticas, na sua maioria de incentivo à 
leitura. No que diz respeito à Lei, apenas um artigo relacionou o documento às demandas de 
pesquisas sobre a biblioteca escolar nas Universidades, os demais se restringiram a mencioná-
la ou a usaram como parâmetro nos estudos de diagnóstico. Observou-se que prevalece a 
percepção da biblioteca escolar como um “lugar” e não como uma instituição social, dado 
esse revelado pelos poucos estudos sobre sua história, concepção e função social. Em síntese 
reporta-se a importância de diminuição do raciocínio que simplifica a biblioteca escolar e 
relata de igual forma a necessidade de aumentar as menções que enalteçam o seu potencial 
nas escolas públicas e privadas, como lugar de pesquisa, questionamentos e produção de 
conhecimentos. 

 

Palavras chaves: Biblioteca escolar. Regime de informação. Lei n.º 12.244/2010. Produção 
Cientifica. Pesquisadores. Bibliotecários. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En el caso de la biblioteca escolar en Brasil, se traza datos históricos de la génesis de la 
biblioteca escolar en Brasil, con destaque para las décadas de 1920-30 y el movimiento de la 
Escuela Nueva, período en que la biblioteca escolar es mencionada por primera vez en las 
políticas públicas para la educación Avanza discutido el papel de la escuela y de la 
información en las acciones de los gobiernos en las décadas siguientes, pasando por los 
gobiernos militares, transición democrática hasta llegar a los años dos mil. Se aplica el 
concepto de régimen de información, para percibir los matices dominantes en los momentos 
históricos en que la biblioteca escolar aparece como legítima, o en aquellos en que ella es 
silenciada y no es incorporada en los programas relacionados a la educación. Explora las 
relaciones entre biblioteca escolar y régimen de información en el campo de la Ciencia 
Información. Presenta las acciones normativas del área educativa expresadas como políticas 
públicas que, de forma directa o indirecta, se relacionan con la biblioteca escolar y discute el 
sesgo normativo de la Ley nº 12.244 / 10, que dispone sobre la universalización de las 
bibliotecas escolares en todo el país. Discurre sobre la producción bibliográfica de los 
investigadores que presentaron comunicaciones orales y pósters sobre biblioteca escolar en el 
Encuentro Nacional de Investigación en Ciencia de la Información (ENANCIB) del año 2002 
a 2018 y de los profesionales bibliotecarios que expusieron trabajos en el Foro Brasileño de 
Biblioteconomía Escolar: Investigación y Práctica, en el Congreso Brasileño de 
Biblioteconomía, Documentación y Ciencia de la Información (CBBD) en los años 2013, 
2015 y 2017. Análisis de los enfoques de los investigadores y profesionales bibliotecarios 
acerca de la biblioteca escolar y Ley n.º 12.244, por medio de la metodología de Análisis de 
Contenido. A través del análisis de los datos se concluye que en los artículos de los 
investigadores y bibliotecarios profesionales predomina lós Informes de experiencias y 
estudios de casos con enfoques de actividades prácticas, en su mayoría de incentivo a la 
lectura. Aprenda a pronunciar. Con respecto a la ley, solo un artículo relacionó el documento 
con las demandas de investigación sobre la biblioteca escolar en las Universidades, otros 
simplemente lo mencionaron o lo usaron como parámetro en estudios de diagnóstico. Se 
observó que la percepción de la biblioteca escolar prevalece como un "lugar" y no como una 
institución social, dado esto revelado por los pocos estudios sobre su historia, concepción y 
función social. En resumen, se informa la importancia de reducir el razonamiento que 
simplifica la biblioteca escolar e igualmente informa la necesidad de aumentar las menciones 
que mejoran su potencial en las escuelas públicas y privadas. 

 

Contraseñas: Biblioteca escolar. Régimen de información. Ley nº 12.244 / 2010. Producción 
Científica. Investigadores. Bibliotecarios.  
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1 INTRODUÇÃO 

A motivação para a realização deste trabalho deu-se a partir do interesse em 

apreender a história da biblioteca escolar no Brasil. Reconhecer como ela nasceu e se 

desenvolveu e a que instituições e/ou órgãos ela esteve ligada, quem participou e toma parte 

de sua gestão e controle desde sua concepção no país. Ademais, existe o desejo de perceber e 

expor as discussões dos profissionais bibliotecários e pesquisadores nacionais da área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação quanto à temática da biblioteca escolar.  

Por muito tempo se discute a respeito das “mazelas” das bibliotecas escolares no 

contexto das escolas públicas municipais, estaduais e nacionais. O autor Waldeck C. Silva 

em seu livro “A miséria da biblioteca escolar”, cuja primeira edição se dá em 1995, já 

apontava as dificuldades da biblioteca escolar no Brasil e os problemas que ela enfrentava. 

Porém, o reconhecimento por parte do Estado de que a biblioteca é um recurso fundamental 

para o desenvolvimento educacional só veio quinze anos mais tarde com a promulgação da 

Lei nº 12.244/10, que trata da “universalização das bibliotecas escolares” no Brasil. 

Todavia, a aprovação da Lei não garantirá que as escolas tenham bibliotecas e que o 

bibliotecário realize sua função. É necessária uma fiscalização que esteja aliada a outras 

ações, tais como: supervisões pelas Secretarias de Educação; implementação das bibliotecas 

no âmbito do Estado por meio de leis específicas; mobilização das entidades de classe dos 

bibliotecários no que diz respeito ao cumprimento da Lei; garantia de piso salarial etc.  

Dessa forma, para além do retrato histórico, político, social e econômico do cenário 

educacional brasileiro que toca à biblioteca escolar, este trabalho busca apresentar os 

elementos que a regem em diferentes períodos históricos. Esta pesquisa, portanto, procura 

entender porque em algumas ocasiões a biblioteca escolar foi “chamada” para participar do 

processo de sistematização do ensino e em outras nem sequer foi lembrada.  Além disso, um 

dos interesses deste estudo é conhecer o percurso histórico da biblioteca escolar no país, 

assim como os respectivos contextos político, econômico e cultural sob os quais a biblioteca 

foi institucionalizada, aceita ou negada pelo Estado, até a publicação da Lei nº 12.244 de 24 

de maio de 2010 e seus relativos desdobramentos. Da mesma maneira, este trabalho procura 

investigar as abordagens sobre a temática entre os pesquisadores e os profissionais 

bibliotecários, assumindo como divisor de águas a promulgação da Lei. Na perspectiva do 

autor Bernd Frohmann significa entender o “efeito do documento” – Lei n.º 12. 244/10 – na 

produção intelectual dos profissionais e pesquisadores.  
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Parte-se do pressuposto de que os estudos sobre a biblioteca escolar aumentaram com 

a publicação da Lei e que as discussões produzidas pelos bibliotecários e pesquisadores 

também sofreram influência por conta desse fato. Com o olhar aguçado para essas nuances, 

este trabalho parte do conceito de regime de informação, usado na área de Ciência da 

Informação, que permite melhor compreender o porquê de a biblioteca escolar sofrer esses 

percalços. Segundo Bezerra, et al. (2016), regime de informação vem sendo trabalhado na 

Ciência da Informação como uma forma de se ter um cenário que revele as ações das 

políticas de informação, seus atores, normas, instituições, etc., que se relacionam de alguma 

forma, mesmo sem que haja uma ação direta do governo. 

 A importância desse conceito ocorre no momento em que se tenta compreender o 

fluxo informacional que perpassa qualquer sistema ou rede. O conceito de regime de 

informação “[...] passa a ser entendido como um elemento passível de ser utilizado como 

ponto de partida para a elaboração de políticas nacionais de informação” (CARVALHO, 

2009, p. 214-215). Neste cenário, conforme preconizou Frohmann (1995) em seus estudos, o 

poder e o controle são exercidos “[…] sobre os constituintes dos sistemas de informação de 

onde redes mais ou menos discerníveis e mais ou menos bem definidas, não obstante, 

emergem e se estabilizam”. E acrescenta: 

[...] E quando nós pensamos sobre os fluxos de informação girando ao nosso 
redor, sejam eles culturais, acadêmicos, financeiros, industriais, comerciais, 
institucionais, ou os seus muitos elementos híbridos, nós nos damos conta 
que eles possuem estruturas e formas específicas. Vamos, portanto, chamar 
qualquer sistema ou rede mais ou menos estável na qual a informação flui 
através de determinados canais de produtores específicos, através de 
estruturas organizacionais específicas, para consumidores específicos ou 
usuários, de regime de informação. Radiodifusão, distribuição de filmes, 
publicações acadêmicas, bibliotecas, fluxos transfronteiras, e as infoestradas 
emergentes: todos eles são nós de redes de informação, ou elementos de um 
regime de informação específico (FROHMANN, 1995 apud MAGNANI; 
PINHEIRO, 2011, p. 601). 
 

Assim, discernir as bibliotecas escolares sob o viés de regime de informação é 

observá-las como um sistema, cuja informação flui através de determinados canais produtores 

específicos, sendo a escola seu produtor específico e principal. De acordo com cada contexto 

informacional, há muitas relações transversais que tocam a biblioteca escolar como, por 

exemplo, os alunos, os usuários, os bibliotecários, os professores, os livros, o projeto político-

pedagógico etc. Todos esses exemplos, dentro da percepção de regime, são elementos 

manuseados pelas políticas e circulam dentro da escola e da biblioteca, ou fora delas. 
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Abordar a biblioteca escolar sob o enfoque do conceito de regime de informação, 

como plano de análise, é observar o campo transversal que ela se aloja a partir das possíveis 

relações e interações informacionais que perpassam a esfera da escola no Brasil. Sob esse 

aspecto, o conceito de regime de informação permite que esta pesquisa tenha um olhar 

contextualizado para a biblioteca escolar; assumindo-a dentro de um projeto de sociedade que 

abarca políticas de informação para todas as instâncias governamentais, incluindo a 

educacional.  Essa temática se faz pertinente, pois como destaca Pereira e Silva (2015), no 

contexto econômico mundial: 

[...] a informação ganhou importante influência política, cultural, social e 
ideológica frente ao processo de produção do capital intelectual do Estado 
contemporâneo, bem como da sua produção econômica, observa-se a 
importância e as exigências atribuídas ao Estado, governos e sociedade, 
sobre o desenho do arcabouço de novas discussões na agenda política, bem 
como na elaboração de políticas públicas capazes de responder e atender as 
transformações sociais, ocasionadas pelas complexidades informacionais 
contemporâneas (PEREIRA; SILVA, 2015, p. 7). 
 

Uma forma de inserção das categorias que giram em torno do conceito de regime de 

informação é, por um lado, identificar agentes, políticas e ações que, direta ou indiretamente, 

estiveram relacionadas com a história da biblioteca escolar no Brasil. Por outro lado, 

especificar as políticas de ensino e circulação da informação em diferentes contextos, poderá 

contribuir para a compreensão do debate contemporâneo em torno da “universalização das 

bibliotecas escolares”, assim como, analisar os vieses discursivos de atores como os 

pesquisadores e profissionais das áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia e 

Documentação, que têm como objeto de estudo a biblioteca escolar. 

Em termos de contextualização, busca-se identificar como, em cada período da 

história, a biblioteca escolar esteve associada a um projeto de poder, seja ele da Corte 

Portuguesa e de sua parceira a Igreja Católica, seja das Oligarquias Rurais, conforme ocorreu 

na República Velha, seja junto ao projeto de defesa da escola pública, conforme propuseram 

os reformadores da Escola Nova, e assim por diante. A ideia é demonstrar a forte relação 

entre educação, informação, escola e Estado e como as bibliotecas escolares (sua presença ou 

ausência) fizeram parte de diferentes projetos de sociedade.  

Nessa direção, a apropriação do conceito de regime de informação ajuda a arquitetar 

algumas perguntas de pesquisa: De que forma a biblioteca escolar foi inserida em diferentes 

regimes de informação ao longo do processo histórico brasileiro? Quais agências, agentes e 

atores estiveram envolvidos? Qual o impacto da Lei nº 12.244/10 na produção científica da 
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área, e como este documento relaciona-se com o atual regime de informação? De que forma 

atores sociais, como os pesquisadores e profissionais das áreas de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação veem esse momento, em que a universalização da biblioteca escolar está 

prestes a se tornar realidade, tendo em vista que o prazo estipulado para a sua implantação 

termina em 20201? A publicação da Lei influenciou na produção intelectual e nas abordagens 

sobre o tema por parte dos pesquisadores e profissionais?  

 Portanto, o objetivo geral deste trabalho é discutir o viés discursivo pelo aspecto 

normativo do objeto biblioteca escolar na perspectiva de Regime de Informação, sob as 

lentes da Biblioteconomia e da Ciência da Informação.  Para atingir o objetivo geral foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 Discutir o conceito de regime de informação e relacioná-lo com as políticas para a 

biblioteca escolar, identificando atores, agências e agentes envolvidos.  

 Apresentar os dados históricos acerca das bibliotecas escolares no contexto dos regimes 

de informação que marcaram diferentes fases do desenvolvimento no Brasil. 

 Analisar o viés normativo da lei n.º 12.244/10, que dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas escolares em todo o país. 

 Investigar, no período de 2002 a 2018, oito anos antes e oito anos depois da aprovação da 

Lei 12.244/10, que dispõe sobre universalização das bibliotecas escolares, a produção 

científica das áreas de Biblioteconomia e da Ciência da Informação, tomando como 

referência para as análises (quantitativas e qualitativas) o texto normativo. 

Com o interesse de atender os objetivos propostos, torna-se relevante discutir a 

importância da biblioteca escolar, definindo-a, de acordo com as Diretrizes IFLA/UNESCO 

como aquela que:  

[...] propicia informação e ideias que são fundamentais para o sucesso de 
seu funcionamento na sociedade atual, cada vez mais baseada na 
informação e no conhecimento. A biblioteca escolar habilita os alunos para 
a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve sua imaginação, preparando-
os para viver como cidadãos responsáveis (IFLA/UNESCO, 2005, p. 4). 
 

 Deste modo, compreende-se que as bibliotecas escolares, quando existentes nas 

escolas, podem estar presentes tanto na educação infantil, como no ensino fundamental e 

médio, realizando um trabalho relevante, contribuindo para a formação intelectual dos 

                                                        
1 Durante a realização desta pesquisa o prazo foi prorrogado para 2024, por meio de projeto de Lei nº 9484/18, 
de autoria da deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ). 
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alunos e consequentemente para seu melhor desempenho na sociedade. Portanto, ao 

reconhecer a importância da biblioteca escolar para os alunos em qualquer faixa etária, e 

concomitantemente para a sociedade por trazer diversos benefícios para os futuros cidadãos, 

este estudo procura trazer reflexões acerca da biblioteca escolar, com vistas a discutir 

questões necessárias para o seu desenvolvimento.  

 Com ênfase no objetivo específico de apreciar a biblioteca escolar junto aos 

desdobramentos que envolvem o conceito de regime de informação, conforme destaca 

González de Gómez (2012), não se pode esquecer que as escolas, bibliotecas, organizações, 

etc. são enunciados emitidos que pertencem a complexas circunstâncias e mesmo com 

algumas semelhanças “[...] se inscrevem em diferentes regimes de informação” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.43). 

Em uma perspectiva histórica, entende-se que a biblioteca escolar está ligada à área 

de educação, por validar-se no ambiente de ensino. Como Silva (2003, p.32) demonstra, 

“Biblioteconomia e Educação são ramos do saber que se articulam em diferentes 

perspectivas e talvez o eixo mais acentuado dessa articulação seja justamente a problemática 

das bibliotecas escolares”.  

Outro aspecto interessante é perceber que a Lei nº 12.244/2010, ao destacar a 

centralidade da biblioteca escolar como recurso pedagógico, concentra-se na questão do 

acesso ao livro, deixando de lado questões de ordem conceitual quanto à caracterização da 

biblioteca e seu acervo, o que promove certa insegurança quanto à sua consolidação, 

inclusive “[...] por não prever perspectivas de responsabilidades compulsórias, ou seja, de 

punições no caso do não-cumprimento por parte das escolas públicas e privadas, daquilo que 

nela é estabelecido” (SILVA, 2011, p. 489). 

E por fim, em relação à produção científica, este trabalho baseia-se nas contribuições 

de Silva (2003, p. 18), quando destaca que muitas vezes a literatura não apresenta “[...] 

propostas concretas para a superação das dificuldades”, tendo em vista que, como ressalta 

Campello et al. (2012, p.2), “[...] muitos dos textos ressaltam a importância da biblioteca 

escolar e, ao mesmo tempo, chamam atenção para suas fragilidades e deficiências”. Contudo, 

poucas vezes, esses textos denunciam falhas e apresentam alternativas para que a realidade, 

aos poucos, possa mudar. Por isso, enfatiza-se a necessidade de perceber o desenvolvimento 

tanto da produção intelectual dos pesquisadores de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, quanto dos profissionais da área sobre a biblioteca escolar. O foco desta 

pesquisa é mapear o desenvolvimento da produção intelectual e verificar como a temática foi 
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abordada no período de dezesseis anos (oito anos antes de 2010, oito anos depois), tendo 

como fato representante de mudança a publicação da Lei n.º 12.244/10. 

 Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa exploratória sob a qual 

combinam-se abordagens quantitativa e qualitativa, com vistas a alcançar os resultados 

esperados. A pesquisa quantitativa tem como principal característica “[...] verificar se os 

valores das informações aumentaram, diminuíram, são menores ou maiores que outros, com 

qual frequência aparecem ou como essas informações são relacionadas dentro dos contextos 

estudados” (HENKEL; ALMEIDA, 2003, p.29). Já a pesquisa qualitativa, baseando-se em 

Mueller (2007, p. 27), são “[...] os métodos que ajudam não apenas a compreender o objeto 

de estudo, mas também a construí-lo a partir de novos aspectos e sob novas perspectivas”.  

Além disso, conforme Gil (2008), o objetivo de uma pesquisa exploratória é 

familiarizar-se com um assunto, sendo seu principal caminho investigativo a pesquisa 

bibliográfica. Foi nessa direção que foi realizada uma revisão de literatura neste trabalho, de 

modo a traçar a relação entre as bibliotecas escolares e o conceito de regime de informação, 

explorando-o nas probabilidades normativa/legal e discursiva. 

Para analisar as perspectivas normativa e discursiva sobre a biblioteca escolar, 

utilizou-se como objeto empírico a Lei nº 12.244/10. Foram identificados os contextos 

históricos em que a biblioteca escolar foi anunciada como parte do regime de informação do 

campo educacional e como essa instituição foi inserida na história da educação no Brasil. 

Também, por meio da literatura sobre a temática, procurou-se verificar como as associações 

– especificamente a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (ANCIB) e a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas 

da Informação e Instituições (FEBAB), por meio de seus pesquisadores e profissionais, 

respectivamente – estão abordando a questão, assim como o grau de envolvimento dessas 

pessoas com a mesma.   

O aspecto discursivo tem a intenção de mapear quantitativamente e qualitativamente 

a fala científica e profissional a respeito das bibliotecas escolares nos últimos dez anos 

(2008-2018). Para identificar esses discursos serão utilizados como objeto empírico os anais 

dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) e dos 

Congressos Nacionais de Biblioteconomia e Documentação (CBBD). O recorte cronológico 

(2008-2018) foi aplicado nos levantamentos dos anais do ENANCIB. Já o levantamento 

sobre o tema, no âmbito do CBBD, centrou-se nos trabalhos apresentados no Fórum 

Brasileiro de Biblioteconomia Escolar, realizado durante o Congresso nos anos de 2013, 
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2015 e 2017. Optou-se por esse recorte devido ao fato de os Fóruns reunirem trabalhos 

específicos sobre a temática.  

Como técnica de análise foi empregada a Análise de Conteúdo (AC) que, segundo 

Bardin (2011), refere-se a um conjunto de procedimentos “[...] sistemáticos e objetivos de 

descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens”. Na análise do material, buscou-se classificá-los em temas ou 

categorias que auxiliam na compreensão dos discursos sobre a biblioteca escolar produzidos 

por pesquisadores e profissionais bibliotecários. Na abordagem categorial da AC, segundo as 

proposições de Bardin (2011, p. 42-43), significa “[...] tomar em consideração a totalidade 

de um ‘texto’, passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a 

frequência de presença (ou de ausência) de itens de sentido”.  

Em vista do exposto e visando alcançar os objetivos gerais e específicos, os seguintes 

procedimentos foram traçados:  

 Levantamento, na literatura de Ciência da Informação, dos autores que discutem o 

conceito de regime de informação para apreender sobre o conteúdo e relacionar suas 

discussões à biblioteca escolar; para vê-la como uma das instâncias sociopolíticas, cuja 

materialidade sociocultural se expressa no modo informacional sob o qual as políticas de 

educação se realizam nas escolas, mais especificamente aquelas voltadas para o uso do 

livro e de outros recursos informacionais. 

 Contextualização, por meio de levantamento bibliográfico, da história da biblioteca 

escolar, apontando o desdobramento dos regimes de informação para cada período 

histórico, até o atual momento. 

 Levantamento de ações relativas à inclusão da biblioteca escolar nos documentos 

propositivos e normativos das leis de ensino que propunham a universalização da escola 

pública no Brasil.  

 Análise da Lei n.º 12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas 

escolares, assinalando não só a positividade do ato normativo, mas também os prováveis 

hiatos para sua presumível efetivação e legitimação. 

 Levantamento, no período de 2008 a 2018, da produção dos pesquisadores que 

apresentaram trabalhos sobre biblioteca escolar no Encontro Nacional de Biblioteconomia 

e Ciência da Informação (ENANCIB), por meio do Repositório das apresentações e 

palestras dos ENANCIBs, o Banco de Dados do ENANCIB – BENANCIB. 



   20 

 

 Levantamento, no período de 2013 a 2018, da produção dos profissionais bibliotecários, 

que apresentaram trabalhos nos Fóruns de Biblioteconomia Escolar realizados durante o 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação.  

 (CBBD), através da divulgação dos anais nos sites oficial do congresso. 

Em termos de organização, o documento está estruturado em quatro seções. Na seção 

um é realizada uma introdução, por meio da qual são apresentados o objeto da pesquisa, seus 

objetivos e sua metodologia. Na seção dois são descritos e caracterizados o marco teórico 

conceitual, o conceito de Regime de Informação e sua relação com a biblioteca escolar no 

Brasil, do período colonial até a contemporaneidade. Na seção três discute-se as ações 

proativas e normativas da área de educação pública, que tocam a biblioteca escolar, pelo 

aspecto da leitura e do acesso aos livros. Além disso, analisa-se, na perspectiva dessa 

abordagem, as repercussões da Escola Nova, a reforma tecnicista promovida pela Lei n.º 

5.692/1971 que instituiu os ensinos de 1º e 2º Graus; as repercussões da nova LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996); os planos e programas de 

fomento para a área; e, por fim, as repercussões dos anos dois mil, cujo ápice foi a 

promulgação da Lei de universalização das bibliotecas escolares, (Lei n.º12.24/2010). Na 

seção quatro busca-se conhecer a produção dos pesquisadores e profissionais sobre a temática 

da biblioteca escolar, especificamente o impacto da Lei n.º 12.244/210 em suas produções, 

assim como o tipo de abordagem que empregam ao discutir essa temática. Por fim, a quinta 

seção retrata as considerações mediante a pesquisa realizada: o alinhamento entre biblioteca 

escolar e regime de informação, importante para perceber os aparecimentos e 

desaparecimentos da biblioteca escolar no cenário da Educação (questão normativa) e 

Biblioteconomia (questão discursiva); aponta as questões que ainda precisam ser mais 

discutida no âmbito da produção acadêmica, no que tange à questão normativa, como os 

demais pontos que advém do estudo da biblioteca escolar; a ausência da biblioteca escolar, 

como disciplina nas escolas de Biblioteconomia; a visão minimalista que persegue a 

biblioteca escolar; assim como sinaliza e deixa caminhos abertos para futuros estudos. 
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2 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

 

O avanço das tecnologias de comunicação na sociedade contemporânea, em especial a 

web e a internet, faz da informação um recurso fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social sendo, muitas vezes, o seu acesso a motivação para o início e progresso de 

sistemas, instituições, projetos etc. Os rápidos fluxos informacionais atingiram as redes 

educacionais, um grande volume de informação atualmente perpassa diariamente as mãos de 

alunos, professores, bibliotecários e outros profissionais. 

Nesse sentido, no Brasil, a tecnologia de informação começa a ganhar cada vez mais 

espaço e força nas escolas. Acompanha esse entusiasmo, o desejo de perseguir as informações 

que circulam nas redes e a importância de garantir que novas fontes de informação, como 

livros eletrônicos, dicionários e enciclopédias digitais, cheguem aos alunos em todas as fases 

do desenvolvimento escolar.  

Nesse cenário, a biblioteca escolar precisa, então, ser vista e compreendida como um 

espaço em potencial para fomentar ainda mais o desejo pela pesquisa e a busca de 

conhecimentos devendo, portanto, oferecer materiais bibliográficos e outros recursos 

informacionais que respondam às questões da comunidade escolar.  

No entanto, o reconhecimento dado às bibliotecas escolares pode ser absorvido de 

maneira simplista e reducionista, quando há o entendimento de que essa instituição é apenas 

um complemento, um apêndice, lugar para a guarda dos livros, realização dos deveres 

escolares e não um espaço de pesquisa, busca de informação e produção de conhecimentos. 

Mas, independente de ser vista sob uma perspectiva reducionista ou emancipatória, o que 

importa é contextualizá-la e entendê-la, pois é um elemento fundamental na consolidação de 

um regime de informação.  

 Segundo González de Gomez (2000, p. 3-6) as bibliotecas em geral expressam 

“modos organizacionais de regulamentação/estabilização de práticas discursivas e 

informacionais”, além de políticas de organização, tratamentos e recuperação da informação. 

No caso das escolas, a emergência de novos temas a partir da Constituição de 1988 “[...] vão 

se aninhar nas práticas informacionais do local e do cotidiano, revigorando o papel das 

diversidades culturais, [auxiliando-nos] na busca de uma definição emancipatória do valor 

educacional e democrático da informação” (p.6).  
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Dessa forma, analisar a escola e, por conseguinte, a biblioteca escolar a partir do 

conceito de regime de informação, é retirá-las do senso comum; perceber como se encontram 

subordinadas a um sistema de governo que, face aos avanços técnicos de sua base 

produtiva,vem ressignificando, por meio de suas políticas educacionais e informacionais, a 

função social destas instituições.   

Pretende-se, nesta seção, observar a biblioteca escolar sob o olhar da Ciência da 

Informação, pelo ponto de vista do conceito de regime de informação. Serão destacados 

alguns autores, dentre eles: Bernd Frohmann (1994-1995), considerado o “pai” do conceito de 

regime de informação, por ser o primeiro no campo da Ciência da Informação a introduzir o 

termo. Frohmann (1995) aproxima o conceito de “regime” às políticas de informação, 

evidenciando agentes e atores discursivos. A autora Sandra Braman (2004) também 

desenvolve alguns debates em torno do conceito, discute o papel do Estado e abarca regime 

de informação na visão normativa, de forma ampla e macro, ressaltando o conceito de 

governo, governança e governabilidade em um regime dominante. E por fim, González de 

Gómez (2012), autora que amplia o conceito de regime de informação quando escreve sobre 

os dispositivos de poder, ressaltando as relações diretas e indiretas destes com as ações de 

informação. 

 

2.1 REGIME DE INFORMAÇÃO 
 

Em Ciência da Informação, o conceito de “regime de informação” foi inicialmente 

apresentado e descrito pelo autor Bernd Frohmann (1994 e 1995), quando considerou que as 

políticas de informação são partes de um regime. 

 Frohmann (1995) tomou como referencial a “Teoria Ator-Rede”, de Bruno Latour 

(2007), para discutir as políticas de informação que norteavam as ações de instituições norte-

americanas. O autor notou que estas sofriam mudanças ao sabor das estratégias de governança 

do Estado e de sua articulação no cenário internacional. Assim, trouxe a noção de que a 

política de informação está sempre interligada a uma política de governo. Em seu artigo 

principal sobre regime de informação, ele discorre a respeito das circunstâncias da política de 

informação (científica e técnica) nos Estados Unidos da América (EUA). 

Frohmann (1995) reconheceu que análises realizadas sob o ponto de vista da área de 

Ciência da Informação, limitavam os estudos de política de informação. Por meio de seus 

estudos, observou que a área interpretava a política de informação:  
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[...] como uma espécie de política governamental e, muitas vezes de forma 
ainda mais restritiva, como política governamental para documentos 
governamentais. [...] muitos estudiosos restringem os estudos de política de 
informação a problemas de produção, organização e disseminação científica 
e técnica; e esse enfoque restrito limita o alcance daqueles que geram 
políticas de informação ou são afetadas por elas. Agentes do governo, 
(americano) tais como ministérios, departamentos, agências, comitês e as 
elites disciplinares apoiadas pelo governo federal envolvidas na política de 
informação científica e técnica. (FROHMANN, 1995, p.3, tradução da 
autora). 

O autor chama-nos a atenção para o fato de que o estreito foco epistemológico da 

Ciência da Informação, provocou uma certa “ingenuidade” conceitual acerca das questões que 

envolvem a economia política da informação. Nesse primeiro momento de discussão, 

Frohmann (1995) adverte que a preocupação com a tecnologia também desvia o olhar de 

outros problemas e demandas das políticas de informação. E outra limitação para pensar a 

política de informação (no caso dele, a norte-americana) sob o viés da Ciência da Informação, 

seria não perceber as relações entre informação e poder.  Para ele, dar ênfase ao estudo das 

políticas de informação, observando apenas os problemas instrumentais (tecnológicos) e/ou as 

questões epistemológicas, podem desviar... 

[...] a atenção das questões de como o poder é exercido nas e através das 
relações sociais mediadas pela informação, como a dominância da 
informação é alcançada e mantida por grupos específicos, e como formas 
específicas de dominância - especialmente as de raça, classe, sexo e gênero – 
são complicadas no exercício do poder sobre informação. (FROHMANN, 
1995, p. 5, tradução da autora). 
 

  Posteriormente a essa contextualização dos problemas explorados pelo autor, o 

mesmo chega à construção do conceito de regime de informação, ampliando as discussões a 

respeito da política da informação. Sendo assim, para ele regime de informação é: 

[...] qualquer [ambiente] mais ou menos estável, sistema ou rede, em que a 
informação flui através de canais determináveis – produtores específicos, 
através de estruturas organizacionais para consumidores ou usuários 
específicos. (FROHMANN, 1995, p.5-6, tradução da autora).  
 

Para Frohmann (1995), os fluxos informacionais que circulam ao nosso redor, sejam 

culturais, acadêmicos, financeiros, industriais, comerciais etc., atravessam “redes de 

transmissão (televisão, rádio, filmes...), publicações acadêmicas, bibliotecas, fluxos de dados 

[...] todos são nós de redes de informação ou elementos de regimes de informação” 

(FROHMANN, 1995, p.6).  
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Dessa forma admite-se, segundo Frohmann (1995), que uma biblioteca escolar é 

elemento de um regime de informação no âmbito das políticas educacionais. Sua presença ou 

ausência está atrelada a um projeto de educação, expresso em leis e diretrizes. O estatuto 

normativo é um dos nós que compõem o sistema escolar e por meio do qual também fluem 

outros meios que engendram sua estrutura como, por exemplo, os programas de incentivo ao 

livro e a leitura nas escolas públicas. A biblioteca escolar, portanto, está localizada em um 

ponto como tanto outros nós em um rede de informação, a rede educacional. Assim que o 

Sistema Nacional de Educação (SNE)2 estiver em vigor, a biblioteca deverá fazer parte dessa 

rede. 

A compreensão e apreensão do conceito “regime de informação” em pesquisa sobre 

política de informação, permite-nos perceber como esses regimes “[...] se originam e se 

estabilizam; como eles determinam as relações sociais e como formas de poder são exercidas 

em e através deles” (FROHMANN, 1995, p.7, tradução da autora). Sendo assim, ao 

reconhecer e analisar a história da educação brasileira, pode-se conhecer qual política de 

informação predomina em cada período; as características do regime de informação vigente, 

suas agências, seus agentes, atores etc..  Descrever a política de informação identificando os 

nós que formam as redes, é desvelar a raiz de um regime de informação; é poder tomar um 

elemento daquele regime como objeto de investigação como, por exemplo, as bibliotecas 

escolares. 

Sandra Braman (2004), em  crítica às políticas de comunicação e informação, associa 

o conceito de regime de informação ao de regime global de informação. A autora utiliza  

‘regime de informação’ para focar as questões de informação em âmbito internacional, 

mostrando as conexões de uma rede global.  Para Braman (apud GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2012, p. 52), atualmente teríamos um único regime de informação global, que envolve atores 

(estatais e não estatais) emergentes (por estarem em formação), cuja ascensão ou declínio 

implica mudanças estratégicas por parte dos estados nacionais, seus organismos, empresas 

etc., com vista a garantir a governança e a governabilidade. Contudo, apesar de afetar a 

política estrito senso, acredita-se que um regime de informação não se restringe ao campo da 

política, mas o ultrapassa, uma vez que    

                                                        
2A criação do Sistema Nacional de Educação (SNE) é uma exigência do Plano Nacional de Educação (PNE) (Lei 
13.005/14) e já deveria estar em vigor desde 2016.  O SNE prevê ações coordenadas de União, estados e 
municípios, em regime de colaboração, a fim de cumprir as metas e as estratégias da educação de qualidade, 
contidas no PNE. Sua regulamentação está pronta para votação na Comissão de Educação da Câmara, mais ainda 
não foi votada.  
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a formação do Regime é o processo pelo qual novas formas políticas 
emergem fora do campo da política. Ela ocorre quando um fator interno ou 
externo da área de questões requer transformações jurídicas ou 
regulamentares; no caso da política de informação [...] inovação tecnológica 
e os processos consequências da globalização têm sido fatores 
particularmente importantes para estimular a transformação do regime global 
de política de informação, (BRAMAN, 2004, p.20, tradução da autora). 

Pode-se dizer que, no contexto do “Estado Informacional”, o regime de informação 

designaria as dinâmicas que vinculam o governo (as instituições formais, as regras e práticas 

de entidades geopolíticas, historicamente constituídas), a rede ampliada de organizações, 

atores estatais e não estatais cujas decisões e comportamentos têm efeito sobre a sociedade e 

requerem a formulação de programas de governança e no contexto cultural e social, onde se 

estabelecem as condições de governabilidade, surgem novas ações visando sustentar os 

modos de governança (BRAMAN, 2004, p.13, tradução da autora).  

 Frohmann (1995), por sua vez, destaca que descrever um regime de informação é 

mapear os processos agnósticos, ou seja, argumentar intensamente, colocá-lo em combate a 

fim de encontrar suas “estabilizações provisórias e desconfortáveis conflitos entre grupos 

sociais, interesses, discursos e até mesmo artefatos científicos e tecnológicos” (FROHMANN, 

1995, p. 6, tradução da autora). A aproximação do conceito às discussões acerca da biblioteca 

escolar no Brasil, provoca-nos “processos agnósticos”, no sentido de entendermos os conflitos 

e as disputas de poder, que colocaram sempre em risco a sua implementação enquanto uma 

política de Estado, isso até a promulgação da Lei n.º 12.244/10, que prevê a sua 

universalização para todo o sistema de ensino até 2020. 

Outro teórico que contribui para a discussão da temática é Bruno Latour (2007), citado 

aqui anteriormente nos apontamentos de Frohmann (1995). No livro “Para mudar a 

sociedade, refazer a sociologia”, Latour (2007) formula e discute a teoria ator-rede. A teoria 

surge a partir da seguinte reflexão: “um ator não age: isso o faz agir”.  Na explanação, Latour 

(2007, p.67-68) destaca que o ator, tratando-se de um profissional que se dedica à arte do 

teatro, não é “fonte de uma ação”, não é o principal destaque em um palco, ainda que atue 

sozinho. Ele é o destaque por causa de tudo aquilo que o envolve e o faz ser como é. 

No palco do teatro, em sua performance, o ator nunca está sozinho. De acordo com 

sua teoria, ele está onde está devido a uma estrutura que o sustenta. O público e sua reação 

diante do espetáculo, a iluminação, a mensagem do dramaturgo, o personagem que está sendo 

representado, o ventilador que produz um efeito e etc. Dessa forma, “[...] tão logo aceitamos 
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girar a metáfora, o termo ator direciona nossa atenção para uma completa redistribuição da 

ação” (LATOUR, 2007, p. 67, tradução da autora). 

A teoria de Latour (2007) é pertinente na discussão desse tema, pois, nosso objetivo 

não é olhar a biblioteca escolar de forma isolada, observá-la apenas no campo da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação, mas reconhecer sua história e sua intrínseca 

ligação com a área de Educação e a conexão desta com as questões sociais e políticas, com os 

governos e a sociedade buscando, assim, entendê-la para além do lugar em que está inscrita.  

Os que se interessam pelas bibliotecas falam frequentemente dos textos, dos 
livros, dos escritos, bem como de sua acumulação, de sua conservação, de 
sua leitura e de sua exegese. Têm certamente razão, mas há um certo risco 
em limitar a ecologia dos lugares de saber aos signos ou à simples matéria 
do escrito. (LATOUR, 2000, p.21). 

Latour (2000) não considera a biblioteca como algo que pode ser analisado de forma 

isolada, restrito ao seu fazer estrito senso. Uma biblioteca é mais do que isso, ela faz parte de 

uma rede de informação. Sua presença ou ausência revela-nos como a rede funciona 

permitindo-nos, inclusive, aferir sobre sua natureza.  
 

Em vez de considerar a biblioteca como uma fortaleza isolada ou como um 
tigre de papel, pretendo pintá-la como o nó de uma vasta rede onde circulam 
não signos, não matérias, e sim matérias tornado-se signos. A biblioteca não 
se ergue como o palácio dos ventos, isolado numa paisagem real, 
excessivamente real, que lhe serviria de moldura. Ela curva o espaço e o 
tempo ao redor de si, e serve de receptáculo provisório, de dispatcher, de 
transformador e de agulha a fluxos bem concretos que ela movimenta 
continuamente. (LATOUR, 2000, p. 21). 
 

Para Frohmann (1995), a Teoria Ator-Rede é significativa, pois se “[...] recusa em 

reduzir as explicações para os fatores naturais, sociais ou categorias discursivas, 

reconhecendo o significado de cada uma delas” (LATOUR 1993, p. 91, apud FROHMANN 

1995, p.6). Usar esse instrumento analítico é também admitir a necessidade de reconhecer que 

os artefatos possuem interações e “[...] elementos heterogêneos à medida que estes são 

moldados e assimilados em uma rede” (LAW, 1990 apud FROHMANN, 1995, p. 6, tradução 

da autora).  

É correto que, ao expor a biblioteca escolar e suas discussões, seja necessário 

considerar todas as suas ligações e intercessões. Ou seja, não deve ser feita uma análise da 

biblioteca escolar e dos apontamentos dos profissionais e pesquisadores da área de 

Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação sem ponderar o arcabouço histórico, as relações 

políticas da escola com o Estado, as estranhezas e aproximações do objeto ‘biblioteca escolar’ 

com todo esse universo. Para Law (1990, apud FROHMANN, 1995, p.7, tradução da autora), 
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“[...] quase sempre há algum grau de divergência entre o que os elementos de uma rede fariam 

se fossem deixados por conta própria e o que eles são obrigados, encorajados ou forçados a 

fazer quando estão inscritos na rede”. No caso da pesquisa ora em curso, a preocupação é 

investigar a biblioteca escolar no Brasil e, especificamente, sob dois olhares: seu estatuto 

normativo – as discussões em torno da implementação da Lei n.º 12.244/10 e os impactos 

desse debate na constituição do discurso de e sobre a biblioteca escolar entre os pesquisadores 

e profissionais bibliotecários. 

 Cabe ressaltar que os elementos de uma rede não são os mesmos quando estão 

sozinhos; eles mudam sua origem, meio e fins, quando envolvidos com outros elementos. 

Quando colocamos em análise as unidades de informação, por exemplo, uma biblioteca 

pública, universitária, especializada ou escolar – cada uma possui outros elementos que as 

tocam de diferentes maneiras. Uma biblioteca universitária, por exemplo, terá sua rede, seus 

nós ou suas ligações voltadas ao sistema educacional de ensino superior. Enfim, as relações 

dependem das suas propriedades/características, missão, finalidade. Esses são dados que as 

posicionarão em determinados lugares ao analisarmos um regime de informação.   

 Frohmann (1995), ao discutir política de informação como “aparelho de 

investigação”, coloca seu objeto em comparação com o artefato “rádio”, que possui elementos 

naturais: fios, tubos, transmissores; sociais: os diferentes produtores e consumidores e 

discursivos: as maneiras pelas quais o rádio foi imaginado, discutido e representado. O autor 

considera o rádio, então, como algo híbrido e estudá-lo especificamente seria um exemplo de 

um estudo de política de informação, que compreende descrever “[...] o regime de 

informação, ou a rede da qual o artefato rádio é um elemento” (FROHMANN, 1995, p. 8, 

tradução da autora). 

A partir desse raciocínio, pode-se dizer que o artefato “biblioteca escolar” faz parte de 

um sistema de política de informação para o campo educacional e que possui elementos 

naturais, sociais, legais/normativos e discursivos com os quais se relacionam (Estado, 

Instituições, etc.) e agentes (alunos, professores, bibliotecários, pesquisadores, etc.). Ou seja, 

dispositivos de diversa natureza que são acionados nos processos agenciamento de poder. 

Na perspectiva do autor, é possível ressignificar a biblioteca escolar como possuidora 

de elementos naturais, sociais e discursivos. Os naturais estariam no essencial para seu 

estabelecimento como biblioteca: material para composição do acervo, profissional 

bibliotecário, rotina de empréstimos entre os usuários e etc. As ênfases sociais seriam admitir 

como e para quê ela foi pensada, ou seja, por detrás de quais interesses ela se instaurou e 
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permaneceu. E os elementos legais/normativos e discursivos com os quais a biblioteca na 

escola se relaciona, seriam as agências (Estado, Instituições de ensino, etc.) e os agentes 

(alunos, professores, bibliotecários, pesquisadores etc.).  

 Frohmann (1995) chegou à conclusão que por meio da Teoria Ator-Rede (TAR) 

pode-se analisar os fatores naturais, sociais e discursivos implicados na construção de 

qualquer rede, assim como no estudo da política de informação. Pensar a biblioteca escolar 

por meio dessa teoria, de forma simples e objetiva, seria observá-la para além do senso 

comum, libertá-la do olhar ingênuo que assumimos ao pensá-la apenas como promotora da 

leitura, sem analisar suas relações sociais e discursivas (dentro e fora da escola), isto é, 

entendê-la como um nó em uma rede que envolve todo o sistema de ensino, assim como a 

relação deste com toda a estrutura. Dessa forma, a apreciação e o uso da TAR, como 

Frohmann utilizou, permite-nos identificar o grau de “estabilidade e manutenção” de um 

regime de informação, analisando suas múltiplas conexões sem, no entanto, deixar de 

relacioná-lo com os contextos históricos, social, político e econômico nos quais se instala, 

assim como outras conexões: seus agentes, relações etc.. Foi partindo das reflexões aqui 

postas que analisamos, na seção 2.2 desta pesquisa, a história da implantação das bibliotecas 

escolares no Brasil, ou seja, buscamos conceber a biblioteca escolar, seu contexto de criação e 

desenvolvimento.  

 Em uma última apreciação, compreende-se o “regime de informação” na perspectiva 

de González de Gomez (2008), cujo conceito pode servir como instrumento analítico quando 

objetivamos “[...] a reconstrução dos modos de produção de ações e práticas de informação, 

ancoradas nas redes densas de relações culturais, sociais e econômicas e condicionadas pelas 

estruturações preferenciais das relações de poder” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2008, p.2).  

Nessa direção, a autora traz-nos uma reflexão sobre o conceito com o qual nos aproximamos 

nesta pesquisa, ao defini-lo como: 

[...] o modo informacional dominante em uma formação social, o qual define 
quem são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades 
informacionais e quais os meios e os recursos preferenciais de informação, 
os padrões de excelência e os modelos de sua organização, interação e 
distribuição, enquanto vigentes em certo tempo, lugar e circunstância. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.43). 
 

González de Gómez (2008) utiliza-se desse conceito pela sua capacidade de iluminar 

as partes do todo, o que nos permite analisar diferentes regimes por meio de uma leitura 

transversal e, assim, identificar como se estabelecem os efeitos da informação. Tempos mais 
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tarde, quando retoma a Frohmann, percebe que o autor havia deslocado as “[...] questões 

informacionais da esfera político-estatal em direção às esferas da economia e do mercado” 

(FROHMANN, 1995, p 51, tradução da autora), chamando a atenção em suas análises para a 

substituição do documento/suporte para o documento enquanto enunciador de uma 

informação/discurso. Em termos epistemológicos significa que “[...] o domínio do poder 

informacional deixa de ser o Estado, o governo, as editoras ou as bibliotecas, para ser 

[também] a escrita e o discurso” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.51). Para essa autora, a 

relevância desta abordagem está em “[...] outorgar visibilidade à transversalidade específica 

de ações, meios e recursos de informação” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.55), o que nos 

permite afirmar que mais de um regime de informação podem “[...] constituir-se a partir de 

iguais ou semelhantes montagens de tecnologia, serviços e conteúdos informacionais” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.55).  

Com ênfases nas dinâmicas antes que nas estruturas, o regime de informação 
permitiria associar a ancoragem espaço-temporal e cultural das ações de 
informação aos contextos regulatórios e tecnológicos que intervém e 
perpassam diferentes domínios de atividade, agências e organizações. 
(GONZÁLEZ de GÓMEZ, 2012, p.56). 

González de Gómez (2012) auxilia-nos a reconstruir as ações e práticas 

informacionais no âmbito contemporâneo. Mostra-nos a necessidade de avançar em direção à 

objetos como a biblioteca escolar, conhecer sua origem, desenvolvimento e como vem se 

inscrevendo ou sendo inscrita como espaço informacional em um dado Regime. A autora 

destaca que há mais de um regime de informação. Cada período, sob dadas circunstâncias 

(sociais, políticas e econômicas), produzirá um regime de informação distinto. 

2.2 BIBLIOTECA ESCOLAR E REGIME DE INFORMAÇÃO 
 

Para Pimentel (2007), a biblioteca escolar é organizada no ambiente escolar e como 

tal, deve ser integrada à sala de aula e incorporada ao projeto político-pedagógico. A 

biblioteca escolar, ao funcionar como um “centro de recursos educativos”, coparticipa do 

ensino-aprendizagem dos alunos, estimulando-os para a leitura e a busca da informação.  

Por meio das ações de leitura e pesquisa, a biblioteca escolar contribui na formação 

intelectual do educando, desafiando-o a buscar por si só as respostas para as suas dúvidas e 

resoluções de problemas, como também pode desenvolver seu potencial reflexivo, crítico e 

criativo.  
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Espera-se que por meio da escola, o estudante adquira competências (cognitivas e 

informacionais) para lidar com dados, informações, comportamentos e emoções que o 

ajudarão “[...] a expressar seus pensamentos, interagir e responder aos questionamentos de 

outras pessoas” (ANDRADE, 2013, p.2). A escola é apenas um dos lugares de formação e sua 

função é apresentar ao aluno o conhecimento científico. Mas, nesse processo, tanto a sala de 

aula como a biblioteca não devem se fechar à rede de conhecimentos que envolve o sujeito 

cognoscente, pois o conhecimento advém das múltiplas formas de inserção do sujeito no 

ambiente social, expressando-se em práticas culturais diferenciadas.  

Esta concepção estende a importância da biblioteca escolar para além do ambiente 

educacional, colocando-a como um dispositivo fundamental na sociedade, isto porque “[...] os 

livros [ou melhor, o acesso livre à informação] têm a capacidade de trazer a reflexão para a 

vida dos alunos, preparando-os para situações futuras como cidadãos” (MACEDO; 

OLIVEIRA, 2005, p.4), nos quais poderá buscar resposta e/ou apropriar-se de novos 

conhecimentos, através do acesso às fontes disponibilizadas em seu acervo. Por mais que nos 

pareça uma visão idealizada da biblioteca escolar, face ao seu redundante quadro de miséria, 

trata-se de uma possibilidade que não pode ser silenciada.  

Silva (2015, p. 22) ressalta que a biblioteca na escola pública é “[...] merecedora de 

especial atenção por caracterizar, em muitos casos, a primeira organização com que o sujeito 

cognoscente tem contato com livros”. A citação confirma a dupla ação da biblioteca na 

escola: desenvolvimento individual/cognitivo e sociocultural. As bibliotecas escolares da rede 

pública de ensino, apesar da carência, devem se esforçar em ultrapassar o estreito limite de ser 

apenas um recurso didático.  

Duarte e Félix (2015, p.3) afirmam que ver biblioteca como potencial espaço de 

produção de cultura, “não é um conceito utópico, mas possível de ser concebido”. Sendo 

assim, procura-se olhar para a biblioteca escolar percebendo o seu valor educativo e cultural, 

essencial para a formação plena dos educandos. Em vista disso, não se deve medir esforços 

para que ela exerça com êxito seu devido papel na escola e na sociedade. Todavia, o momento 

histórico, político, social e econômico muitas vezes tende a potencializá-la ou não. Por isso, 

discuti-la a partir do conceito de regime de informação, ajuda-nos a entender como o 

“artefato” biblioteca escolar foi e vem sendo incluído nos fluxos informacionais que 

atravessam o sistema educacional brasileiro. 

Apesar de destacarmos as potencialidades criativas e formativas da biblioteca, não 

podemos esquecer do lugar de onde se fala. A escola, constituída sob o liberalismo, está 
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associada ao discurso da meritocracia. Simbolicamente, produz a ideia de que o conhecimento 

é o degrau que posiciona um sujeito perante outros. Sendo assim, coloca-se como uma 

agência que, dentro desse contexto, reafirma a diferenciação entre os sujeitos, pois, de 

maneira distinta, caracteriza aquele que conseguiu ou não escolarizar-se. Discutir a escola e 

sua biblioteca sem uma visão ingênua é abandonar a ideia de que escola, livros, leitura e 

biblioteca salvam o mundo; significa entender que são dispositivos sob os quais é estruturado 

um projeto de sociedade, que não é único e que é passível de crítica visando a sua superação. 

É nos meandros dessas contradições que este trabalho está estruturado. 

É a partir dessa perspectiva que aproximamos biblioteca escolar e regime de 

informação. É necessário desnaturalizar a visão de que a escola e seus equipamentos 

(laboratório de informática, biblioteca etc.) resolverão todos os problemas educacionais, 

culturais e sociais. Elas fazem parte de um regime de informação, expressam as ações de um 

determinado governo. O conceito de governabilidade (BRAMAN, 2004, tradução da autora) 

permite perceber que tipo de sociedade o Estado projeta, assim como acompanhar os efeitos 

de cada um dos dispositivos, incluindo-se aqui a escola e sua biblioteca e como estão 

inseridos no quadro geral das políticas estruturais. 

Portanto, conclui-se que o regime de informação pode ser compreendido na 

perspectiva dos diferentes dispositivos de poder. A escola tem um enunciado externo a ela, 

com o qual tem que se relacionar para garantir sua institucionalização como, por exemplo, as 

leis e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).  Há uma transversalidade 

em sua ação que a obriga a relacionar-se com outras instâncias do poder estatal, sendo ela 

mesma, muitas vezes, vista como dispositivo de segurança a garantir o consenso e a 

governabilidade. 

 A biblioteca escolar assim como a sala de aula, o livro didático, o computador, os 

professores e outros, são dispositivos que também podem ser compreendidos como “linhas 

transversais” que formam uma rede de informação denominada sistema de ensino, que se 

articula em âmbitos local, nacional e global. Esses dispositivos participam de uma política de 

Estado e expressam uma concepção de sociedade que se coaduna, na atualidade, com a nova 

ordem mundial, marcada pela hegemonia do discurso neoliberal. 

Na esfera institucional, é possível apreender a biblioteca escolar no entendimento 

transversal, como uma das instâncias sociopolíticas por meio das quais o conceito de regime 

de informação constituiu-se enquanto discurso de Estado (política educacional). Essa 

materialidade sociocultural expressa-se no modo informacional sob o qual as políticas de 
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educação se realizam nas escolas, especificamente por meio das práticas didáticas, as quais 

incluem o uso do livro e de outros recursos informacionais na mediação dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

Perceber que o aluno terá acesso a determinado material, por exemplo, a partir de uma 

medida tomada pelo Estado e seus agentes, é começar a abrir os olhos em relação à 

plataforma socioeconômica que sustenta as políticas informacionais na escola e que estão 

sobre ela. Nessa perspectiva, como vimos, González de Gómez (2012, p.43) destaca a 

amplitude conceitual (transversal) que tal abordagem engendra. Para conhecê-la, temos que 

estar atentos às suas diferentes variáveis. 

O comportamento dominante de uma formação social como a escola, tornar-se 

hegemônico quando há, por parte das “autoridades informacionais”, o reconhecimento e a 

compreensão dos sujeitos que integram o sistema educacional. Dito isso, existe uma 

necessidade de enxergar a reprodução social através da violência simbólica (Bourdieu), 

expressa nas relações de dominação que reproduzem, de maneira diferenciada, a ideologia 

dominante que circula na escola, em dispositivos dos mais variados: projetos pedagógicos, 

parâmetros curriculares, livros, leituras etc. 

Para entender o papel da biblioteca nesse contexto, são de suma importância as 

contribuições de Frohmann (1995). Por ser documentalista, ele aborda a informação como 

sendo o novo domínio do poder. Para ele, o documento é uma “plataforma discursiva” por 

meio da qual a informação circula; seu poder está no discurso e na apropriação destes pelos 

sujeitos:  

O domínio do poder informacional deixa de ser o estado, o governo, as 
editoras ou as bibliotecas, para ser a escrita e o discurso, os dispositivos 
complexos como os sistemas de rádio aberta ou a Internet, ou qualquer das 
constelações institucionais que intervenham na construção categorial-
documentária de identidades sociais, individuais e coletivas [...]. Vemos 
assim que, em Frohmann, a informação, é substituída pelo documento depois 
que o documentar fora alargado pela escrita, a telemática, a estruturação 
jurídico-estatal de categorias identidárias e positivadas em registros, muito 
além das instituições previamente autorizadas para sua definição, tratamento 
e formatação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.51). 
 

Por exemplo, quando a escola recebe o dispositivo complexo chamado Internet, não é 

apenas o documento físico (livro, revistas e outros similares) que precisa ser apreciado, mas 

toda a informação que circula junto aos alunos, que agora acessam com veemência seus 

conteúdos, via Web. Cotejar os dois tipos de informação, a física e a virtual, compará-las, 
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selecioná-las e identificar a melhor fonte para responder às questões de pesquisa é um desafio, 

um problema que se coloca para os bibliotecários e professores.  

No que diz respeito à dimensão política deste debate, são fundamentais as 

contribuições de Sandra Braman (2004, apud GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012). A autora 

analisa o conceito de Regime de Informação pelo viés das políticas de informação e traz 

quatro grandes formas de manifestação do poder, quais sejam: o instrumental, o  estrutural, o 

simbólico e o informacional. A autora agrega aos poderes instrumentais, estruturais e 

simbólicos, o poder informacional. Para os debates sobre a escola e a biblioteca escolar, serão 

destacadas três manifestações de poder: a estrutural, a simbólica e a informacional.  

O poder estrutural é “exercido pela manipulação do mundo social através de regras e 

instituições”, que “[...] limitam a extensão das escolhas disponíveis e determinam como certas 

atividades devem ser realizadas, gerando convergência de expectativas” (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2012, p.53). As leis são exemplo destas manifestações de poder. 

O poder simbólico é “exercido através da manipulação do mundo material, social e 

simbólico por meio de ideias, palavras e imagens [...] O Estado exerce esse poder 

[externamente por meio] da propaganda e diplomacia pública, e internamente através de 

campanhas midiáticas e do sistema educacional.” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p.53).  

Na escola, as práticas didáticas realizam-se por meio de seus professores, apoiados em 

recursos pedagógicos e informacionais como os livros, por exemplo. Essas relações se 

estendem aproximando o conceito de regime de informação de outros como: capital 

econômico (educação-produtividade); capital cultural (educação-conhecimento) e capital 

simbólico (educação e ideologia). Quando contextualizarmos o desenvolvimento da escola e 

da biblioteca no Brasil (seção 2.3) conseguiremos ver mais claramente essas relações. 

Nas discussões sobre capital cultural, Menezes (2014) mostra-nos as reais intenções de 

e para quê educar-se.  Menezes baseia-se em Adorno (1995) ao pontuar que educar, na 

sociedade capitalista, não está relacionado apenas à “transmissão de conhecimentos”; sua 

intenção é de “plasmar pessoas”, isto é, transferir saberes e moldar comportamentos que se 

coadunem com o modo capitalista de produzir e pensar.  Por isso, ressalta ser preciso lutar, 

empenhar-se na construção de uma educação para a emancipação, o que revela que a escola é 

um lugar de luta política, de disputa e de relações de força (ADORNO, 1995, apud 

MENEZES, 2014, p. 50). 
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No âmbito do capital simbólico (educação e ideologia), Menezes (2014) salienta que, 

em sistemas hegemônicos como o capitalista, a técnica e a ciência “[...] passam a ocupar um 

papel de relevante preponderância ao substituir as forças produtivas [trazendo] consequências 

drásticas para o tecido social” (MENEZES, 2014, p.50-51).  Para minimizar essa contradição, 

a educação é acionada fazendo surgir o que chama de “processo de desbarbarização”. Deste 

modo, a educação torna-se um meio eficaz para que a barbárie não se perpetue, colocando em 

risco todo o sistema tornando-se, de fato, um dispositivo de segurança a garantir a 

‘governamentalidade’.  Por esta palavra, Foucault entendia ser... 

[...] o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 
reflexões, os cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bem 
específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 
população, por principal forma de saber a economia política e por 
instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança [...]. 
(FOUCAULT, 2008, p. 143 apud VEIGA-NETO; BRANCO 2011, p.376). 

 

Bourdieu (1997), no texto “razões práticas”, diz que o fenômeno do capital simbólico 

ajuda-nos a compreender a escola no sentido de controle social, como lugar de enunciação ou 

apagamento, segundo as relações econômicas e políticas.  

O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, 
físico, econômico, cultural, social), percebida pelos agentes sociais cujas 
categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las (percebê-las) e 
reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. (BOURDIEU, 1997, p 107). 

O capital simbólico, no campo da educação, evidencia-se quando se percebe a divisão 

que a sociedade faz entre o escolarizado e o não escolarizado. O capital simbólico apoia-se no 

reconhecimento coletivo; é o capital cultural objetivado por meio de títulos, certificados etc., 

dispositivos de poder garantidos pelo Estado, por meio de sua burocracia. 

A respeito da relação da educação com a economia, Silva (2011) ressalta a 

institucionalização da escola como um recurso de estímulo ao aprendizado e à leitura, feito 

esse iniciado com a reforma do Estado brasileiro, a partir da década de 1930. Isso ocorreu no 

cenário internacional a medida que... 
o desenvolvimento do sistema capitalista de produção, particularmente ao 
longo dos últimos 150 anos, ao colocar novas exigências educacionais, 
visando a produção e reprodução de mão-de-obra mais qualificada, acarretou 
uma grande ampliação das matrículas escolares e a elevação do nível 
educacional das populações dos países, hoje chamados centrais ou 
hegemônicos. Na onda da valorização da educação como mecanismo de 
mobilidade entre as classes sociais, algumas instituições culturais, como as 
bibliotecas, particularmente as bibliotecas universitárias e públicas, 
adquiriram, a partir de meados do século XIX, grande impulso, passando a 
ser vistas como instrumentos auxiliares do processo de educação formal e 
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um dos mais democráticos mecanismos de realização da chamada educação 
permanente (LEMOS, 2008, p. 106). 
 

No Brasil, essa preocupação com as bibliotecas foi compartilhada pelos reformadores 

da educação nova, como Lourenço Filho e Anísio Teixeira, mas teve uma repercussão bem 

menor, ainda que significativa.   

Sendo assim, pode-se dizer que as políticas de educação e informação pensadas para a 

escola, por consequência, atingem também suas bibliotecas. Sob o olhar do conceito de 

regime de informação, percebe-se que a escola, enquanto instituição social, vem sendo 

desenvolvida de acordo com as demandas da economia política, auxiliando o Estado em duas 

frentes: produção e reprodução da força de trabalho e do controle social. Um exemplo é o fato 

de a escola “[...] recrutar crianças e adolescentes para seu interior com o propósito de evitar 

desordens na sociedade” (VEIGA-NETO e BRANCO, 2011, p. 42); outro, é usar as 

bibliotecas como lugar de punição e castigo. Essas abordagens são fatos, mas guardam 

contradições, pois, como vimos, um regime de informação não é único. Ele é atravessado por 

relações estruturais e conjunturais diversas. 
 

2.3 BIBLIOTECA ESCOLAR NO BRASIL 
 

  Apropriando-se do conceito de “regime de informação”, procura-se entender como a 

instituição escola e sua biblioteca vêm fazendo parte de uma rede de informação, que 

engendra os projetos de governança que marcaram cada período de nossa história, mais 

especificamente a forma como contribuíram para consolidar o modo informacional dominante 

de uma determinada formação social, entendendo-o como:  
 
[...] as dinâmicas que vinculam o governo (as instituições formais, as regras 
e práticas de entidades geopolíticas historicamente constituídas), a rede 
ampliada de organizações e atores estatais e não estatais cujas decisões e 
comportamentos têm efeito sobre a sociedade e requer a formulação de 
programas de governança, e o contexto cultural e social, onde se estabelecem 
as condições de governabilidade e a partir do qual surgem e são sustentados 
os modos de governança. (BRAMAN 2004, p.13 apud GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, 2012, p. 52). 
 

Nesta seção, procuramos conhecer como esses atores – a escola e a biblioteca escolar - 

estabeleceram-se e seus papéis como dispositivos (político, econômico, cultural e ideológico) 

nos diferentes contextos de nossa história.  Para tanto, procurou-se conhecer e identificar, em 

certos períodos e sob determinadas circunstâncias, os sujeitos, isto é, a rede de atores com os 
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quais essas instituições estiveram vinculadas e o projeto de sociedade ao qual foram 

submetidas, na perspectiva de entendê-las como instituições fundamentais para a consolidação 

de um “regime de informação”. 

Como vimos, o conceito de “regime de informação” foi criado por Frohmann (1995) 

para caracterizar o fluxo de informação no campo de atuação das políticas de informação, a 

partir da noção de rede, associando-o aos fluxos, alianças e movimentos, afastando-o de uma 

entidade fixa (FREIRE, 2006). Explicando, a autora diz que a categoria “rede de atores” é 

diferenciada dos tradicionais atores da Sociologia, uma categoria que exclui qualquer 

componente não-humano. Mas a rede pensada por Frohmann (1995), envolve elementos 

animados e inanimados. Sob esse aspecto, pode-se dizer que “[...] uma rede de atores não é 

redutível a um ator sozinho, nem a uma rede; ela é composta de séries heterogêneas de 

elementos, animados e inanimados, conectados, agenciados” (FREIRE, 2006, p. 56), que 

mudam de acordo com as relações conjunturais e estruturais que marcaram o 

desenvolvimento das forças produtivas, ao longo da história. Por isso, diz-se que “[...] cada 

nova configuração de um regime de informação resulta e condiciona diferentes modos de 

configuração de uma ordem sociocultural e política” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p. 

31). 

Nessa direção, esta seção contempla alguns períodos históricos relacionando-os à 

instauração do ensino, no cotejo nacional, com a organização inicial da biblioteca escolar. 

Pretende-se, a partir disso, ressaltar os papéis e funções da biblioteca na escola, seus agentes e 

agenciamentos, contemplando os períodos da Colônia à República, destacando nesse último o 

movimento da Escola Nova (1930-1950); o tecnicismo na educação e a escolarização da 

biblioteca pública (1960-1985); o período de redemocratização e a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) (1985-1996), além dos programas de fomento ao livro e à 

leitura. Acredita-se que ao conhecermos esse processo histórico, teremos mais condições de 

avaliar as questões contemporâneas que afetam o desenvolvimento da biblioteca escolar 

brasileira, como o seu processo de universalização para todo o sistema de ensino até 2020, 

conforme determina a Lei n.º 12.244/10.  

Para entender o cenário da educação no Brasil, tomou-se como referencial teórico as 

reflexões de Otaíza Romanelli em seu livro “História da Educação no Brasil” (2012). Em sua 

pesquisa, a autora destaca que o êxito da instituição escolar está condicionado a algumas 

variáveis como: “a forma como se estrutura o sistema educacional e relação que este mantém 

com a economia, a cultura e o sistema político” (ROMANELLI, 2012, p.14). Portanto, 
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seguindo nessa direção é necessário compreender os condicionantes extraescolares que 

atingiram e atingem, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da escola no Brasil e que 

implicam na implantação, ou não, das bibliotecas escolares. 

 

 

2.3.1 Escola e a bibliotecas no Brasil colonial 
 

A história da biblioteca escolar inicia-se nos colégios religiosos com a vinda da 

Companhia de Jesus, por volta de 1549, chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega, cuja 

responsabilidade era catequizar índios e instruir os colonos.  

A vinda dos jesuítas e sua inserção na vida da Colônia é produto de um interesse 

mútuo entre a Coroa portuguesa e o Papado, sendo útil tanto para a Igreja Católica como para 

o Estado. “Os dois pretendiam expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 

integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo pela força da 

unidade lei-rei-fé” (RAYMUNDO, 1998, p. 43). 

Logo que chegaram ao Brasil, pediram a Portugal livros para os colégios que 

começariam a ser implantados na Colônia. Eram breviários, bíblias, livros litúrgicos, obras 

teológicas que se misturavam com os textos didáticos. Ao lado desse material havia também 

livros de “nível universitário” e outros “materiais essenciais aos estudos de humanidades” 

(MORAES, 2006, p. 10).  

O contexto socioeconômico que a Companhia de Jesus encontrou ao chegar à Colônia, 

exprimia uma sociedade direcionada para o trabalho agrícola e escravista, sendo “[...] mais de 

80% da população constituída [por pessoas] analfabetas” (VÁLIO, 1990, p.15), inclusive 

alguns donatários. Só os filhos dos colonizadores, após a alfabetização, tinham acesso aos 

colégios.  

A educação dos jesuítas caracterizava-se pela prática do ensino da leitura e da escrita, 

tendo objetivos doutrinário, econômico e político, sendo realizada por meio da catequese, do 

ensino do hábito do trabalho e dos valores e hábitos da cultura ocidental cristã.  Os primeiros 

colégios foram fundados na Bahia (1549) e na Aldeia de Piratininga (1553) – que um ano 

depois se tornaria o Colégio de São Paulo – e no Rio de Janeiro (1565). A partir desses outros 

colégios foram estruturados e implantados.  
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Com o aperfeiçoamento dos colégios, nos quesitos estrutural e físico, avanços também 

foram dados na forma de ensinar, nos métodos e pedagogias, à medida que chegavam outros 

padres para dar suporte à atividade educacional.  

Nessa época, as bibliotecas estavam concentrada nos conventos e colégios. Uma 

grande parte da população não tinha acesso aos livros, pois a circulação dos mesmos era 

proibida. A prática da censura ocorria de forma dura e explícita, sendo os livros usados 

(oficialmente) apenas aqueles permitidos pela Coroa Portuguesa.  

As bibliotecas escolares foram construídas a partir dos Colégios Jesuítas, 
que foram se instalando inicialmente na Bahia e logo depois em outras 
capitanias.  Porém, os colégios jesuítas não foram os únicos a desenvolver 
atividades com a biblioteca escolar no Brasil. No século XVII, outras ordens 
religiosas começam a chegar por aqui e introduzir seus colégios, assim como 
estruturar suas bibliotecas escolares com vistas a promover acervo adequado 
para seus usuários. (SILVA, 2011, p. 491). 

O acesso ao livro e outras fontes de informação só foram regularizadas a partir de 

1810, com a instalação da Biblioteca Real na cidade do Rio de Janeiro, trazida de Lisboa por 

D. João VI, depois da transferência da Corte para o Brasil por causa das perseguições de 

Napoleão Bonaparte. A impressão de livros no Brasil, antes da Impressão Régia do Rio de 

Janeiro em 1810, só foi identificada em 1747 com a oficina tipográfica de António Isidoro da 

Fonseca.  

As atividades educacionais realizadas pela Igreja, por meio da Companhia de Jesus, 

eram divididas em popular, média e superior e se constituíam, respectivamente, na catequese 

na formação de novos padres, frades e nas instruções necessárias àqueles que cursariam o 

nível superior na Europa. Essas atividades eram consideradas gratuitas e públicas, como 

revela Leite (1949). 

O material basilar que assegurava o Ensino nos Colégios, estava disponível nas 

bibliotecas jesuíticas. As informações ali dispostas relacionavam-se a instrução de diferentes 

grupos: “[...] não só para futuros missionários [...], mas também para [aqueles que] buscavam 

o ensino nas aulas públicas do Colégio, quer para simplesmente se instruírem, quer para 

formar-se em Medicina e Direito na Universidade de Coimbra” (LEITE, 1949, p.142). 

No período Colonial, os que recebiam ensino e tinham fácil acesso ao material da 

biblioteca, eram os que frequentavam os Colégios, isto é, os “[...] filhos de funcionários 

públicos, de senhores de engenho, de criadores de gado, de oficiais mecânicos [...]” (LEITE, 

1949, p. 143). Os negros não tinham acesso direto e exclusivo ao ensino e quando recebiam 
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alguma instrução, esta era limitada; já os índios, recebiam instrução por meio da catequese 

(LEITE, 1949). 

Essas questões educacionais, também de cunho social nesse período, são apontadas 

para demonstrar e “[...] compreender como a distribuição da educação e instrução estava 

subordinada ao fato social brasileiro, isto é, à coexistência no Brasil do elemento livre e do 

elemento servil” (LEITE, 1949, p.144). 

Destarte, a escola era frequentada somente pelos filhos homens que não os 
primogênitos. Estes recebiam apenas, além de uma rudimentar educação 
escolar, a preparação para assumir a direção do clã, da família e dos 
negócios no futuro. Era, portanto, a um limitado grupo de pessoas 
pertencentes à classe dominante estava destinada a educação escolarizada. 
(ROMANELLI, 2012, p.33). 
 

A escola plena, que incluía a formação secundária nos colégios, estava limitada a um 

grupo de pessoas que pertenciam à classe dominante: filhos dos donatários, senhores de 

engenhos, comerciantes etc. Logo, pode-se dizer que o contexto de criação das bibliotecas 

escolares no Brasil foi cortado por linhas de interesse e marcado por divisões nas classes 

sociais. 

Cabe ressaltar que, além dos jesuítas, outras ordens religiosas como os franciscanos, 

beneditinos e carmelitas, que chegaram ao Brasil em meados do século XVII, também se 

envolveram com a educação e trouxeram contribuições importantes. Por exemplo, enquanto 

os jesuítas eram essencialmente escolásticos, “[...] os franciscanos agregaram ao ensino os 

métodos experimentais das ciências e valorizaram os estudos dos ideais franceses, 

representados pela ideia da ilustração” (SILVA, 2011, p. 23-24). 

Entre o declínio dos Colégios, em meados do século XVIII, e a criação das escolas de 

primeiras letras (Lei de 1827), as bibliotecas escolares saíram de cena. Para Silva (2011, p. 

492), “[...] a força dos colégios religiosos na construção das bibliotecas escolares deu-se 

expressivamente até o final do século XVIII, quando começa sua decadência, efetivada em 

meados do século XIX”. 

A conjuntura de divisões de classe pertinente aos colégios, era percebida socialmente. 

Tal como sua sociedade, a educação nacional durante muito tempo estabeleceu-se na 

exclusão. Aquém da catequese, a educação das elites ganhou espaço e força sobrevivendo, 

inclusive, à expulsão dos jesuítas.  Essa educação da elite, com característica excludente, 

atravessou todo o período Colonial, conforme aponta Romanelli (2012, p.36): 
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Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de classe, 
com as características que tão bem distinguiam a aristocracia rural brasileira, 
que atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o período 
republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer modificação estrutural, 
mesmo quando a demanda social de educação começou a aumentar, 
atingindo as camadas mais baixas da população e obrigando a sociedade a 
ampliar sua oferta escolar. 
 

No que diz respeito aos livros, estes poderiam estar presentes nas casas daqueles que 

possuíam recursos para tê-los, mas é difícil avaliar quais obras eram encontradas nessas 

bibliotecas particulares. Já na biblioteca dos jesuítas, a estimativa era mais fácil de ser feita. 

Seu acervo abrangia as mais variadas áreas do conhecimento, com ênfase nos estudos das 

humanidades e teologia, além de conter o essencial para os estudos de nível superior 

(MORAES, 1979, p. 5-6).  Válio (1990) diz que eram chamadas de escolares, pois estavam 

ligadas ao ensino, incluindo textos dedicados à instrução de escolares, alguns livros de 

literatura infantil traduzidos e didáticos, esses últimos advindos dos Colégios jesuíticos para 

continuação do ensino missionário.  

O declínio do sistema jesuítico ocorreu no final do século XVII, quando uma circular 

advinda do Império Português entrou em choque com as atividades dos religiosos. Após a 

expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, surgiu a necessidade da instauração de um modelo 

educacional que se caracterizou sob a forma de uma nova reforma educacional, a Reforma do 

Marquês de Pombal, conhecida como Reforma Pombalina (1759-1822). À época, Portugal 

passava por algumas crises econômicas e políticas e por isso, nesse período, algumas reformas 

que visavam melhorar essas condições foram adotadas pelo Marquês, tanto para país 

colonizador como para a sua colônia, no caso, o Brasil. 

As causas da expulsão dos jesuítas foram políticas e ideológicas, devido à Companhia 

de Jesus tornar-se um empecilho aos interesses do Estado Colonial, além de ser detentora de 

grande poder econômico, o que era cobiçado pela Coroa portuguesa. Outra questão era de 

ordem educacional: o iluminismo e os princípios liberais exigiam a formação de um novo 

homem: o homem burguês, o comerciante, e não mais o homem cristão.   

[...] a circular introduzida por Pombal se justifica pela ascensão do ideal 
iluminista, a partir da França, que se contrapunha à ideologia da Igreja 
Católica. A ascensão do ideal iluminista, a partir da França, que se 
contrapunha a ideologia da Igreja Católica. O conflito entre o iluminismo e a 
Igreja Católica teve destacada ênfase durante o século XVIII e meados do 
século XIX, o que levou à decadência de diversos conventos no Brasil. 
(SILVA, 2011, p. 493). 
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A Reforma Pombalina culminou com “a expulsão dos jesuítas precisamente das 

colônias portuguesas, tirando o comando da educação das mãos destes e passando para as 

mãos do Estado” (SECO; AMARAL, 2018, p. 4). Com a saída dos jesuítas, extinguiu-se o 

único sistema de ensino do Brasil. As Reformas voltadas para a educação chocaram-se com a 

estrutura inserida na Colônia pelos religiosos, o que incitou Portugal a tomar medidas para 

fechar todos os colégios instaurados. 

Com a implantação das Aulas Régias, a educação de primeiras letras passou a ser de 

responsabilidade do Estado – e não mais da Igreja, significando a primeira sistematização do 

ensino público no Brasil. O conteúdo para o nível básico envolvia o estudo das humanidades e 

gramática; de Latim e Grego para o nível médio, enquanto os estudos de nível superior 

continuavam sendo feitos na Universidade de Coimbra.  

As “Aulas Régias” retirou a centralidade do ensino dos colégios e “[...] em lugar de 

um sistema mais ou menos unificado, baseado na seriação dos estudos, o ensino passou a ser 

disperso e fragmentado, baseado em aulas isoladas que eram ministrados por professores 

leigos e mal preparados” (SECO; AMARAL, 2018, p.6).  

Para o Brasil, as reformas representaram um retrocesso do ensino escolar, pois o 

sistema jesuítico constituía-se melhor do que as falhas estruturais das Aulas Régias. A 

Reforma de Pombal no Brasil, não se desenvolveu com aulas que objetivassem a 

modernização da sociedade e da burocracia estatal, como ocorreu em Portugal. Aqui as aulas 

descentralizavam a formação, concentrando-se no mínimo a ser ensinado: ler, escrever e 

contar. 

Dessa forma, as Aulas Régias instituídas por Pombal para substituir o ensino religioso 

constituíram-se na primeira experiência de ensino promovida pelo Estado na história 

brasileira. Mas, isso não significou um avanço porque “[...] nada de novo aconteceu, devido à 

falta de recursos e de pessoal preparado” (SECO; AMARAL, 2018, p.7). O ensino continuava 

sendo para poucos, em sua maioria para os filhos da elite colonial. Com o fechamento dos 

colégios e a falta de escolas públicas, as elites passaram a educar seus filhos em casa, com 

aulas particulares. Nesse período também ocorre a oficialização do Português, como língua 

oficial para o ensino em todo o país. Isso porque na catequese, os jesuítas defendiam a 

educação a partir da língua usada pelos índios, o que para Pombal significava uma ameaça ao 

domínio português.   
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Ainda que as Aulas Régias significassem a continuação do ensino no país, não se pode 

ignorar o prejuízo que as bibliotecas escolares sofreram com a perda dos cuidados dos 

responsáveis religiosos, fossem eles os jesuítas ou os integrantes das demais ordens religiosas.  

A partir de 1759, com as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, de 
expulsão dos jesuítas da Companhia de Jesus do Brasil, proibição da 
fundação de novos conventos e da instituição do ensino leigo no país, as 
bibliotecas foram praticamente relegadas ao abandono em todos os 
conventos em se que se encontravam instaladas. (MAROTO, 2012, p.46). 

  

Após a saída das Companhias religiosas (sendo a dos Jesuítas, sumariamente expulsa), 

houve um abandono das bibliotecas escolares e somente depois da Independência do Brasil 

(1822) e da aprovação da circulação dos livros, é que elas voltaram a ser lembradas.   

Em síntese, pode dizer que o regime de informação que caracteriza o período Colonial 

foi marcado, na primeira fase, pelos interesses da empresa colonial, sendo os principais atores 

dessa rede: os donatários, a Coroa Portuguesa, a Igreja Católica, os jesuítas, a monocultura, o 

pacto colonial e a escravidão.  Nessa primeira fase, desde a chegada do colonizador até a 

expulsão dos jesuítas, a escola para o filho do colonizador e curumins, tinha o propósito de 

catequizar e aculturar; para os negros, bastava ensinar o idioma para que obedecessem às 

ordens.  Para os futuros senhores de terra, a formação superior era feita em Lisboa. Todo 

fluxo de informação era controlado pela Corte Portuguesa por meio de seus Governadores 

Gerais e pela Igreja Católica, não sendo permitidos livros, jornais etc..  

Nesse contexto, não havia a denominação de “biblioteca” pública, escolar, 

universitária, etc. A concepção de biblioteca era diferente daquela que temos hoje. Ela era um 

elemento exógeno dentro do colégio jesuítico, já que os alunos não tinham acesso aos livros, 

sendo educados por meio de manuais. Os livros, seu acesso e uso, eram restritos aos padres. 

Na segunda fase, quando ocorre a expulsão dos jesuítas, os colégios e as bibliotecas são 

abandonados. O controle da educação volta-se para o Estado. Contudo, a Reforma Pombalina 

não trouxe avanços para o ensino e, consequentemente, para a biblioteca. Ao contrário, com a 

Reforma extingue-se o único sistema educacional que existia; o fechamento dos colégios 

religiosos desmembra-se no fechamento das bibliotecas escolares. As Aulas Régias, 

constituídas nesse período, passaram a ser realizadas na casa do professor por não haver 

escolas.  

Portanto, na segunda fase do colonialismo, marcada pela expulsão dos jesuítas, há um 

total abandono do ensino e das bibliotecas. O fluxo de informação nos âmbitos, social, 

político e econômico, antes centrado na relação Estado (Coroa Portuguesa) e Igreja Católica, 
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com as Reformas Pombalinas passa a concentrar-se exclusivamente nas mãos do Estado 

colonial e de sua burocracia, pautado em um projeto de modernização do pacto colonial 

calcado nos ideais do Iluminismo.  

Percebe-se, nesse processo de expansão do Estado Colonial, as primeiras ações em 

busca daquilo que Foucault chamou de “governamentalidade”. Segundo o autor, a partir dos 

séculos XV e XVI, o Estado de justiça da Idade Média “[...] se tornou o Estado administrativo 

[e] viu-se pouco a pouco governamentalizado”. Mais adiante, acrescenta que governar é uma 

arte que se volta ao governo dos homens, ou seja: “[...] nunca se governa um Estado, nunca se 

governa um território, nunca se governa uma estrutura política. Quem é governado são sempre 

pessoas, são homens, são indivíduos ou coletividades” (FOUCAULT, 2008 apud 

KRAEMER, 2013, p.8).  Nesse processo, a educação surge como um poderoso dispositivo de 

formação e controle de governo, usado para conduzir a si mesmo e os outros.  

No entanto, cabe lembra que o fato de o Estado retirar das mãos da Igreja Católica o 

controle sobre a educação, está ainda não era laica. Ou seja: que a educação de corte religioso 

não desaparece, mas percebe-se o declínio da escolástica como abordagem pedagógica face 

aos avanços das ideias iluministas, sinais que depois da transição política (fim da relação 

Igreja/Estado) a educação tomará outros rumos aproximando-se das ideias do liberalismo3  

 

2.3.2 Escola e Biblioteca no Brasil Imperial e Primeira República 
 

 

A chegada da Família Real no Brasil, em 1808, fortaleceu a cultura nacional e, 

juntamente com ela, veio a Biblioteca Nacional e a necessidade de se criar Academias, 

aspecto esse que favoreceu o desenvolvimento do ensino. D. João VI, por conseguinte, 

realizou a “Abertura dos Portos”, fato que propiciou à Colônia contato com outros países de 

culturas diversificadas.  

Ribeiro (1998) aponta que o Brasil enfrentava uma crise de transição entre o modelo 

agrário-exportador dependente e a estruturação e desenvolvimento do modelo agrário-

                                                        
3  Segundo Marí-Díaz e Noguera-Ramírez (2014, p. 53) as reflexões trazidas por Foucault ajudam-nos a discutir 
governo para além de sua circunscrição nas doutrinas políticas e econômicas. Suas reflexões guardam ao mesmo 
tempo, uma precaução metodológica e uma aposta teórica. Sobre o assunto dizem os autores: “[...] precaução 
metodológica na medida em que não devemos confundir o governo, lido sob a lente da noção 
governamentalidade”, com assuntos relativos só ao Estado, aos partidos políticos; aposta teórica, se 
compreendermos melhor a noção de “governamentalidade” e se reconhecermos que as práticas pedagógicas são, 
fundamentalmente, práticas de governo (de condução da conduta própria e dos outros) e que, desde o século XVI 
pelo menos, essas práticas têm ocupado um lugar central nos processos de governamento da população. 
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comercial exportador independente, isto é, a passagem da etapa mercantil para a 

manufatureira. Essa transição tocou fortemente a tentativa de instaurar um sistema 

educacional brasileiro. 

Foi nesse ensejo que ocorreu o fortalecimento da cultura nacional e o desenvolvimento 

escolar laico, diminuindo a interferência religiosa na área. No entanto, o cenário do 

analfabetismo permaneceu em grande escala, durante muito tempo. Romanelli (2012, p.36) 

ressalta que após o encerramento gradual da catequese realizada pela Igreja no Brasil, a 

característica de “educação da elite” foi tomando lugar e importância no desenvolvimento 

educacional nacional, propriedade essa que sobreviveu à expulsão dos jesuítas.  

Desse modo, o ensino permaneceu durante muito tempo como símbolo de status social 

e ascensão política, sendo pouco articulado com as questões econômicas. Esse quadro só 

mudará com a Independência (1822) e a autorização para a circulação de livros. Logo a 

seguir, o Estado Imperial, por meio da Constituição de 1824, passa a garantir “[...] instrução 

primária gratuita a todos os cidadãos, além de criar colégios [e escolas superiores], onde serão 

ensinados os elementos das ciências e belas artes” (ALMEIDA; BARRETO apud RIBEIRO, 

1998, p. 45). 

Em 1827, com a publicação da “Lei da Geral”, são criadas escolas de primeiras letras 

em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. De acordo com o Art.2º dessa 

Lei, cabia aos presidentes das Províncias, em Conselho e com audiência das respectivas 

Câmaras, “[...] extinguir as escolas que existem em lugares pouco populosos e remover os 

professores delas para as que se criarem, onde mais aproveitem” (BRASIL, 1827, p. 71). 

Apesar da emancipação política, o Brasil atravessava uma reorganização econômica e 

muitos “[...] recursos faltavam para que fosse possível dar vigência nacional ao aparelho de 

Estado” (RIBEIRO, 1998, p.48). Logo, a Nação endividada faria com que “a educação 

escolarizada” não fosse mais vista como prioridade. O ensino básico, no âmbito nacional, 

sofre, então, um retrocesso com a publicação do Ato Adicional de 1834, que descentralizou 

ainda mais aquilo que, com poucos esforços, se tentava condensar na educação e no ensino 

brasileiro. 

O Ato [...] delegou às províncias o direito de regulamentar e promover a 
educação primaria e secundária. O que ocorreu a contar de então foi a 
tentativa de reunir antigas aulas régias em liceus, sem muita organização [...] 
A falta de recursos, no entanto, que um sistema falho de tributação e 
arrecadação da renda acarretava, impossibilitou as províncias de criarem 
uma rede organizada de escolas. O resultado foi que o ensino, sobretudo o 
secundário, acabou ficando nas mãos da iniciativa privada e o ensino 
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primário foi relegado ao abandono, com pouquíssimas escolas [...]. 
(ROMANELLI, 2012, p.40). 
 

Ribeiro (1998), de igual forma, relata que diante desse Ato,  

[...] a instrução, em seus níveis elementar e secundário, não era considerada 
como assunto de interesse geral da nação. [...] Tais níveis de instrução 
sofrem, desta maneira, as consequências da instabilidade política, da 
insuficiência de recursos, bem como do regionalismo que imperava nas 
províncias, hoje estados. [E] que a organização escolar brasileira apresenta 
na primeira metade do século XIX, graves deficiências quantitativas e 
qualitativas. (RIBEIRO, 1998, p.48).   
 

Em 1846, no estado de São Paulo, a primeira escola normal foi criada: Escola Normal 

Caetano de Campos4 onde, apesar da falta de recursos, de interesse público e da péssima 

administração para o estabelecimento de um sistema geral de ensino, em 30 de junho de 1880, 

foi criada a primeira biblioteca escolar no ensino. 

Em meados do século XIX, a criação de grupos escolares e de escolas normais 

ocorreram, tendo como objetivo melhorar o ensino para melhor preparar a força de trabalho.  

As escolas normais foram criadas objetivando aprimorar a formação para o magistério e as 

primeiras tiveram origem em Niterói (1835), 5Bahia (1836), Ceará (1845) e São Paulo (1846).  

A passagem do Império para a Republica favoreceu o federalismo, isto é, a 

consagração dos poderes estaduais: as antigas províncias. O Estado não intervinha 

diretamente no sistema educacional, já que enfrentava transformações políticas. Isso gerou 

diferenças graves na forma da organização do ensino, pois alguns estados estavam mais 

“avançados” em relação a outros que ainda permaneciam, em grande parte, numa economia 

rural.   Na capital do Império, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado em 1837 o Colégio 

Pedro II com a responsabilidade de preparar os quadros da burocracia do Estado Imperial, 

assim como habilitá-los para o ensino superior. Duas faculdades de Direito foram instituídas 

em 1827, uma em São Paulo e outra em Olinda (PE). Mais para frente, em 1874, foi criada a 

Escola Politécnica, no Rio de Janeiro e, no ano seguinte, a Escola de Minas de Ouro Preto. 

(VENÂNCIO FILHO, 1982). 

Entre 1848 e 1871, por influência do movimento revolucionário francês, demandas 

como o fim da miséria do povo e as diferenças sociais surgiram. Entre as reclamações, exigia-

                                                        
4 1846 - Escola Normal de São Paulo  - Disponível em: 
histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/3_Imperio/1846_escola_normal.pdf. Acesso em 20 jul. 2019. 
5 As escolas Normais  - Disponível em:  https://histedbrnovo.fe.unicamp.br/pf-
histedbr/seminario/seminario8/_files/tsc_angela.pdf. Acesso em 20 jul. 2019. 

https://histedbrnovo.fe.unicamp.br/pf-
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se a “necessidade de instrução” como garantia de redução das questões sociais. Com essa 

perspectiva, foram criadas as bibliotecas públicas, sendo as escolas ampliadas. 

No Brasil, o movimento educacional que alcançou as bibliotecas, contou com o apoio 

de Rui Barbosa (1882-1883) que “[...] defendia a formação da inteligência popular por meio 

da educação escolar, que era considerada fundamental para a reconstituição do caráter 

nacional do país” (LOMBARDI; NASCIMENTO, 2002, p.34).  
 

A educação era apresentada como um fator de desenvolvimento, como uma 
alavanca capaz de modernizar a nação brasileira. Rui Barbosa foi muito 
enfático nas suas conclusões relativas à situação da educação brasileira, 
buscando todos os argumentos possíveis para sensibilizar o parlamento da 
sua importância. (LOMBARDI; NASCIMENTO, 2002, p.34-35).  

 

O parecer de Rui Barbosa referente à Reforma Leôncio de Carvalho (1879), se 

constitui como um projeto substitutivo cuja proposta era “[...] reformar o ensino desde o 

jardim de infância até o ensino superior. Para tanto, detalharam como deveriam ser 

organizadas as escolas desde os programas escolares até os métodos de ensino” (MACHADO, 

2011, p.93). 

Esses investimentos objetivavam unir o trabalho à educação, em troca da formação do 

cidadão-eleitor. Os políticos, como Rui Barbosa, enfatizavam que sociedade brasileira deveria 

iniciar e desenvolver a cultura do voto, fato que nos diferenciaria como um povo livre. As 

reformas educacionais postuladas por Rui Barbosa possuíam o caráter de ensinar o homem a 

votar. Machado (2011) corrobora dizendo que “[...] a discussão sobre a necessidade de 

investimento na educação estava relaciona à importância da formação do cidadão-eleitor” 

(MACHADO, 2011, p. 93). 

Dentre outros pontos, “Rui Barbosa propunha uma Reforma que adotasse a gratuidade, 

a obrigatoriedade e a laicidade do ensino” (MACHADO, 2011, p. 99). As reformas e seus 

partidários fomentavam “o amor à pátria e ao trabalho”. Contudo, os projetos não foram 

efetivados por não estarem em conformidade com os passos que a sociedade brasileira estava 

dando.  

Embora os discursos destacassem a importância da escola para a 
modernização da sociedade, a prática social demonstrou que esta afirmação 
estava em descompasso com a teoria, pois ela só foi implantada na segunda 
metade do século XX, quando emergiram as condições para tal 
empreendimento. (MACHADO, 2011, p. 101). 
 

 

Portanto, da chegada da Corte Imperial à formação política independente do Brasil, 

percebemos, assim como Romanelli (2012) sinalizou, que “[...] o modelo econômico em 
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emergência passou, então, a fazer solicitações à escola” (ROMANELLI, 2012, p. 47). A 

existência e a ampliação da escola acabaram sendo requeridas, devido a uma deficiência que 

precisava ser resolvida na formação social brasileira, tanto em seu aspecto político (cidadão-

eleitor) como econômico (formação técnica dos trabalhadores).  

Apesar de movida pelo espírito liberal, as questões educacionais na Primeira 

República sobressaem-se com falhas no cumprimento de ações educacionais. Schueler e 

Magaldi (2009) apontam que esse período foi o início da “[...] escolarização elementar e das 

políticas de institucionalização, disseminação e democratização da educação escolar no 

Brasil” (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p.33). Porém, ao mesmo tempo, a educação 

republicana “[...] não cumpriu suas promessas de extensão de direitos de cidadania [...] como 

um governo para e por todos” (SCHUELER; MAGALDI, 2009, 34).  

A República tentou apagar o passado monárquico realçando o tempo presente como 

manifestação da modernidade. Desprezavam-se as ações do “antigo regime” diminuindo a 

importância de diversas práticas de ensino do Império como:   

[...] a difusão de novos métodos de ensino simultâneo, intuitivo (as lições de 
coisas) e de alfabetização (os métodos analíticos, que buscavam conciliar o 
ensino da leitura e da escrita); a propagação das bibliotecas escolares e a 
criação do Museu Pedagógico (1883); [...] a transformação da cultura 
material da escola primária (mobiliários, livros, textos, mapas e globos, 
lousas e ardósias individuais, caixas econômicas escolares etc.); a 
efervescência do mercado editorial de livros didáticos; [...]. (SCHUELER; 
MAGALDI, 2009, p.37). 
 

Simplificar as reformas educacionais do Império, era uma estratégia para esquecer 

todo o legado educacional deixado. Dentre essas, estava a “propagação das bibliotecas 

escolares [...] o processo tenso de criação das Escolas Normais, como modelo de formação 

escolarizada de professores” (SHUELER e MAGALDI, 2009, p.37-38), entre outros aspectos 

que, difundidos no Império, tornavam-se menos notórios para a Primeira República. 

Romanelli (2012) destaca que essa transição política provocaria grande instabilidade 

na formação e desenvolvimento de um sistema educacional, levando à consolidação de um 

sistema de ensino dual que refletia “o próprio retrato da organização social brasileira” 

(ROMANELLI, 2012, p. 42). 

O que, no entanto, não ocorria ao sistema assim consagrado era o fato de a 
nova sociedade brasileira, que despontava com a República, já ser mais 
complexa do que a anterior escravocrata. Havia vários estratos sociais 
emergentes. O povo já não abrangia apenas a massa homogênea dos 
agregados das fazendas e dos pequenos artífices e comerciantes da zona 
urbana: transparecia a heterogeneidade da composição social popular, pela 
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divergência de interesses, origens e posições. Existia já uma pequena 
burguesia, em si mesma heterogênea, uma camada média de intelectuais 
letrados ou padres, os militares em franco prestígio, uma burguesia industrial 
[...]. Todo esse complexo organismo social já não podia comportar-se em 
instituições de caráter simplista. (ROMANELLI, 2012, p. 42). 

 

Em síntese, pode-se dizer que o regime de informação predominante nesse período 

envolveu, em seu primeiro momento, uma rede de atores formada pelos nobres exilados de 

Portugal que, ao se instalarem no Brasil, trouxeram consigo equipamentos culturais como a 

Biblioteca Nacional, a Imprensa Régia, as Academias de Ensino, essas últimas voltadas para 

formar os quadros da burocracia real; reviu acordos econômicos e abriu os portos para a 

comercialização com outras Nações, intensificando a prática da monocultora escravista.  

A Independência política em 1822, pouco alterou esse cenário destacando-se, nesse 

período, a criação das escolas normais, dos grupos escolares e do Colégio Pedro II, este 

último com a responsabilidade de formar as elites e os futuros dirigentes. A instauração da 

República fez aflorar um projeto de Nação que procurou negar suas raízes agrárias e 

escravistas, contraditoriamente perpetuada pelas oligarquias regionais. Nesse contexto um 

novo ator começa a despontar: a escola pública enquanto valor universal, face à necessidade 

da formação para o trabalho urbano-industrial; a necessidade de se alfabetizar o eleitor, 

visando retirar das oligarquias agrárias o controle dos estados. Uma nova rede de informação 

estruturava-se em vista dos novos contornos sociopolíticos e econômicos em curso. 

 

2.3.3 Escola e Biblioteca na década de 1930 e o nacional desenvolvimentismo 
 

No início do século XX, podemos observar algumas ações que realçaram a biblioteca 

escolar, posicionando-a como necessária. Autores como Eggert-Steindel e Fonseca (2010, p. 

2) ressaltam que “[...] a década de 1930 foi crucial para pensar e propor ações no âmbito da 

biblioteca escolar, por meio de alguns personagens, através do movimento da Escola Nova”. 

[...] um movimento de educadores europeus e norte-americanos, organizado 
em fins do século XIX, que propunha uma nova compreensão das 
necessidades da infância e questionava a passividade na qual a criança estava 
condenada pela escola tradicional. Também conhecida como Educação 
Nova, a Escola Nova tem seus fundamentos ligados aos avanços científicos 
da Biologia e da Psicologia. Pode-se afirmar que, em termos gerais, é uma 
proposta que visa a renovação da mentalidade dos educadores e das práticas 
pedagógicas. (MENEZES; SANTOS, 2011, p.1). 

 
No Brasil, o movimento fortaleceu-se após a criação da Associação Brasileira de 

Educação em 1924 e nos meandros da IV Conferência Nacional de Educação em 1931, que 
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dividiu grupos que defendiam a educação: os católicos e os liberais. O grupo dos liberais 

(Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e outros) lutava por reformas no 

ensino, que atingiam a biblioteca escolar e a legitimavam como um recurso pedagógico 

(SILVA, 2011). 

Ao lado da defesa da escola pública, somava-se um discurso de progresso e 

modernização econômica e desenvolvimento social, sendo esses ideais propagados no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. A proposta e o formato da 

Escola Nova tendiam a realizar um diálogo entre a educação e os desafios da sociedade 

urbana e industrial. 

No Brasil, a Escola Nova buscava a modernização, a democratização, a 
industrialização e urbanização da sociedade. Os educadores que apoiavam 
suas idéias entendiam que a educação seria a responsável por inserir as 
pessoas na ordem social. Também conhecido como escolanovismo, a Escola 
Nova chegou ao País na década de 1920 com as Reformas do Ensino de 
vários Estados brasileiros. (MENEZES; SANTOS, 2011, p.1). 

 
Segundo Silva (2011, p. 510), nesse cenário, a institucionalização da biblioteca escolar 

como instrumento de estímulo ao aprendizado e à leitura, surge como uma necessidade 

inexorável. Isso ocorreu porque o desenvolvimento do projeto industrialista colocou outras 

exigências educacionais, visando garantir a “[...] produção e reprodução de mão-de-obra mais 

qualificada, o que acarretou ampliação das matrículas escolares e a elevação do nível 

educacional das populações urbanas [...]” (CAMPELLO, 2008, p. 106).  

A valorização da educação como organismo de ascensão econômica e mobilidade 

social, era um discurso já propagado em países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde 

algumas instituições foram tocadas por essas nuances, como as bibliotecas públicas e 

escolares, que começaram “[...] a ser vistas como instrumentos auxiliares do processo de 

educação formal e um dos mais democráticos mecanismos de realização da chamada 

educação permanente” (CAMPELLO, 2008, p.106). 

No Brasil, a universalização da educação básica pretendida pelos liberais 

escolanovistas, não consistia na democratização da escola existente, em sua racionalidade, 

rigidez e parcialidade. Os ideais da universalização pautavam-se “[...] nos pressupostos da 

convenção francesa, apontando para a luta por uma nova concepção de sociedade, sem 

privilégios de classe, de dinheiro, de herança [...]”. Para os liberais, o indivíduo poderia 

buscar na escola, e pela escola, a sua posição na vida social (CORDEIRO, 2001, p. 242). 
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Com a expansão da indústria e do comércio e a ampliação das profissões técnicas, já 

sob a égide do movimento nacional desenvolvimentista, a Escola Nova contribuiu para a 

instauração de um novo modelo de sociedade que, mesmo sabendo não poder abrir mão de 

sua estrutura oligárquica, busca abraçar um projeto industrialista. Nesse cenário, essa nova 

concepção de escola (a Escola Nova) deveria valorizar a teoria e a prática “[...] como uma 

tentativa de superação da escola tradicional excessivamente rígida, magistrocêntrica e 

preocupada com a memorização dos conteúdos” (ARRUDA, 1989, p. 204).  

A técnica moderna proporciona, com a produção humana, a todos os homens 
o conhecimento da natureza, o conhecimento técnico. Nenhuma outra 
educação será capaz de formar melhores humanistas. Os dualismos 
existentes entre educação social e humanística, antiga e moderna, teoria e 
prática, estão completamente superados. Não existe ensino prático sem teoria 
e nem ensino teórico sem a prática, pois formar técnicos sem prática seria 
formar homens que não sabem coisa nenhuma [...]. (TEIXEIRA, 1954, p. 
1196). 
 

No que diz respeito à produção e circulação do livro, cabe registrar a criação, por meio 

do Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937, do Instituto Nacional do Livro (INL) com 

o objetivo de “[...] contribuir direta e eficientemente para o desenvolvimento cultural do país. 

[Dentre suas ações estava] a edição de livros, bem como facilitar a sua importação e 

incentivar a organização e manutenção de bibliotecas públicas6. em todo o território nacional” 

(TAVARES, 2014, p.165)  

Coube ao INL a prioridade da "[...] publicação de livros aprovados pela censura, 

especialmente os didáticos, estimulando o trabalho de editores e bibliotecas, contudo, sem 

desenvolver uma política pública para elas" (LEITÃO, 2010, p. 112).  

O período de 1945 à 1964 é marcado pela esperança de um desenvolvimento 

acelerado. “O nacionalismo, pregado por Getúlio Vargas vai dando lugar ao internacionalismo 

da economia, isso a partir do governo de J. Kubitschek (1956-1961)” (ARRUDA, 1989, p. 

205).  O alvo da política posta em marcha por Kubitscheck era completar o processo de 

industrialização do país. Nesse contexto, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 

“[...] foi por ele encampado e encarado como a inteligência a serviço do desenvolvimento” 

(SAVIANI, 2008, p. 292), sendo a Entidade a responsável por elaborar e divulgar a ideologia 

nacionalista desenvolvimentista. Paralelamente ao ISEB, formulava-se na Escola Superior de 

Guerra (ESG) a ideologia da interdependência.   

                                                        
6 Cabe ressaltar que, independente da ação do INL de incentivar a criação de bibliotecas públicas, já havia no 

Brasil instituições dessa natureza, como a Biblioteca Pública da Bahia, fundada no dia 13 de maio de 1811.  
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Enquanto o ISEB, de um lado, elaborava a ideologia do nacionalismo 
desenvolvimentista e a ESG, de outro, formulava a doutrina da 
interdependência, a industrialização avançava, impulsionada pelo governo 
Kubitschek, que conseguia assegurar relativa calmaria política, dando curso 
às franquias democráticas, graças a um equilíbrio que repousava na seguinte 
contradição: ao mesmo tempo em que estimulava a ideologia política 
nacionalista, dava sequência ao projeto de industrialização do país, por meio 
de uma progressiva desnacionalização da economia. (SAVIANI, 2008, p. 
292). 
 

Essas duas tendências eram incompatíveis entre si, mas agregavam um objetivo 

comum: o desenvolvimento econômico. Nessas condições, a contradição era posta em 

segundo plano “[...] tipificando-se na medida em que a industrialização progredia, até emergir 

como contradição principal quando se esgotou o modelo de substituição de importações” 

(SAVIANI, 2008, p. 292). 

Esse quadro levou à polarização da sociedade. À esquerda, estavam aqueles que 

buscavam ajustar o modelo econômico à ideologia política desenvolvimentista, e à direita, os 

que se esforçavam em adequar a ideologia política ao modelo econômico. Ou seja: os 

primeiros queriam nacionalizar a economia, enquanto o segundo grupo lutava pela 

desnacionalização da ideologia desenvolvimentista (SAVIANI, 2008). 

No campo da educação, a discussão sobre a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDBEN), iniciada em 1948 com o Projeto Mariani7, estendeu-se até 1961 quando, 

enfim, foi promulgada depois de passar por muitos entraves, lutas e dificuldades para alinhar 

os interesses dos liberais e católicos. A questão central que moveu esse embate era o 

financiamento público da educação, em detrimento da garantia de subvenção para o ensino 

privado, em que a rede de escolas católicas se destacava.   

Durante o Governo de João Goulart, a luta para implementação das reformas de base 

acirrou a mobilização popular. A classe empresarial, temerosa em perder seus privilégios, 

também se mobilizou articulada com os militares. Essa articulação conduziu ao golpe civil-

militar de 1964 e desse embate, “[...] saíram vitoriosas as forças socioeconômicas dominantes, 

                                                        
7 À frente do Ministério da Educação (1946-1950), Clemente Mariani presidiu, ao lado de Fernando de Azevedo 
e Lourenço Filho, a Comissão que elaborou o projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Em 29 de outubro de 1948, o projeto foi enviado ao Congresso, porém, encontrou dois grandes 
obstáculos: a) alianças político-partidárias que não davam prioridade ao tema; e b) o deputado Gustavo 
Capanema, ex-ministro da Educação durante o primeiro governo Vargas e forte opositor da ideia de 
descentralização da política educacional, tal como propunha o projeto. Isso fez com que as discussões não 
fossem adiante. O projeto ficou engavetado por 12 anos, voltando à pauta do Congresso em 1960 quando, após 
várias discussões, foi aprovado como Lei e em 20 de dezembro de 1961, sob o nº 4.024/1961, tendo como 
ementa  “fixar as diretrizes para a educação nacional”. Sobre o assunto, ver ROMANELI (2012). 
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sendo o nacionalismo-desenvolvimentista substituído pela doutrina da interdependência” 

(SAVIANI, 2008, p. 294).  

Em síntese, pode-se dizer que o regime de informação que caracteriza esse período 

envolveu, em seu primeiro momento, o fortalecimento da cultura nacional, sendo o INL a 

principal agência para a propagação desses valores. Com a ascensão do movimento da Escola 

Nova, a biblioteca como recurso pedagógico ganhou destaque como equipamento 

fundamental nas escolas públicas. Alguns Decretos estaduais foram sancionados, como 

veremos no capítulo das ações normativas. Porém, sobretudo nesse período, há um forte apoio 

ao desenvolvimento da indústria editorial.  

Outrossim, autores como os da Escola Nova apresentaram fortes críticas à escola 

tradicional de hegemonia católica; defendiam a universalização da educação básica, o ensino 

laico e uma pedagogia que valorizasse a teoria e a prática, alinhando-se às necessidades de 

desenvolvimento das forças produtivas em curso no país. As falas de engajadores do 

movimento convocavam a biblioteca escolar como espaço necessário no sistema de ensino. 

Seu Manifesto associava a modernização da base técnica da economia, face ao 

desenvolvimento da industrialização, à educação. Nesse cenário, a escola e todos os recursos 

educacionais/informacionais a ela associados, são bem vindos para a formação de mão de 

obra e disseminação dos valores da cultura urbana e industrial.  

2.3.4 Escola e Biblioteca e os governos militares  
 

Consumado os golpes militares, em dezembro de 1964, empresários e militares, 

reunidos em um simpósio no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) discutiram os 

encaminhamentos para as reformas educacionais, sendo a orientação geral traduzida nos 

objetivos indicados no documento final do evento: “a profissionalização do nível médio, a 

integração dos cursos superiores de formação tecnológica com as empresas e a precedência do 

Ministério do Planejamento sobre o da Educação na planificação educacional” (SAVIANI, 

2008, p. 295). Em 1968 reuniram-se e de novo no Fórum “A educação que nos convém”, com 

o objetivo de consumar essas orientações e realizar uma ampla reforma no ensino básico e 

superior, ação esta que contou como a colaboração financeira da Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 

O ensino, mais uma vez, mostrou-se dual: ensino profissionalizante para os filhos dos 

trabalhadores, de modo a conter a demanda pelo ensino superior. Enquanto isso, as classes 
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média e alta procuravam as universidades, como forma de ascensão econômica e prestigio 

social. Nessa ocasião,   

[...] eis o que foi a educação brasileira durante a ditadura militar: uma 
política social instrumentalizada pela ideologia tecnicista, com o objetivo de 
impulsionar o projeto de ‘Brasil Grande Potência’, lema que correspondia, 
no âmbito político-ideológico, ao autoritário ‘Brasil, ame-o ou deixo-o’. 
(BITTAR; FERREIRA JUNIOR, 2008, p.349). 
 

Buscava-se um rápido crescimento no setor educacional, todavia, não houve 

preocupações com as diferenças díspares entre os estados brasileiros e a dificuldade inicial de 

muitos concluírem o nível básico, cuja primeira fase, o chamado ensino de 1º grau, sequer 

chegou a todas as regiões do país.  

[...] a política do regime militar, plasmada pela ideologia tecnicista, 
redundou também em fracassos. Pois, a ‘educação pretendida como 
mecanismo de mudanças profundas, de formação de mão-de-obra capaz e 
integrada no sistema produtivo’ não fez desaparecer, ‘na realidade, a 
persistência de altos índices de analfabetismo, mantendo grande parte da 
população exclusa do acesso a esse mínimo de cultura, ao ‘inchaço’ da oferta 
educacional, de profissionais marginalizados, desempregados’. (COVRE, 
1983, p. 219 apud BITTAR; FERREIRA JUNIOR, 2008, p.350). 

 

Para as bibliotecas escolares houve pouquíssimas mudanças. O que ocorreu nesse 

período foi a escolarização das poucas bibliotecas públicas. Dada a ausência de bibliotecas 

nas escolas, a biblioteca pública realizava a sua função, situação que ainda permanece nos 

dias de hoje. Essa demanda pela informação ocorreu porque a Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

1971, ao fixar as Diretrizes e Bases para os ensinos de 1° e 2º graus, incluiu a prática de 

pesquisa no ambiente escolar. Conforme destaca Milanesi (1998, p. 39), “[...] a Reforma do 

Ensino de 1971 decretou, oficialmente, a prática da pesquisa na escola. E como pesquisar 

supõe livros, a biblioteca passou a ser procurada pelos estudantes do primeiro e segundo 

graus”. Como os estabelecimentos de ensino não possuíam bibliotecas em condições mínimas 

de uso, surgiu um movimento chamado “escolarização das bibliotecas públicas”. No momento 

em que as pesquisas passam a ser uma obrigação escolar, as bibliotecas públicas começam a 

receber os estudantes. Para cumprir essa tarefa, tomaram a medida de adquirir enciclopédias 

para que os alunos pesquisassem os temas encaminhados pelos professores. 

Sobre a aproximação da biblioteca pública das questões educacionais, trata-se de um 

aspecto recorrente a partir do final do século XIX, face ao desenvolvimento das indústrias e a 

crescente urbanização, especialmente no âmbito internacional. Se as bibliotecas públicas 

fortes executavam o papel de auxílio nos estudos dos alunos, havia pouco ou nenhuma 

necessidade de transferência desse ambiente para as escolas. Essa máxima adequou-se 
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principalmente aos países em desenvolvimento, onde as bibliotecas escolares sempre foram 

mais frágeis, o que levou à escolarização da biblioteca pública, conforme mencionamos 

anteriormente. 

O Manifesto lido na abertura do 1º Seminário Nacional de Bibliotecas Escolares, 

realizado em 1982 por Edson Nery da Fonseca, revela a relação mais íntima e dinâmica entre 

as bibliotecas pública e escolar como solução para a crise educacional. A escola passava por 

crises e, portanto, recursos humanos e materiais na biblioteca escolar eram alguns pontos de 

discussão na época. Fonseca (1983) ressaltava a necessidade de pensar a biblioteca pública ou 

a escolar como forma de atender “[...] às propostas de solução para a crise do sistema escolar” 

(FONSECA, 1983, p.11). 

Um dos nós do regime de informação característico desse período foram os ensinos 

médio (técnico) e superior, configurados dentro da lógica produtivista, de modo a atender as 

demandas do modelo econômico em curso: o capitalismo transnacional. Para essa empreitada, 

contaram com o apoio técnico e financeiro da agência norte-americana USAID. A educação, 

nesse período, estava fortemente influenciada pela Teoria do Capital Humano”8; pela 

formação de mão de obra para atender às demandas das indústrias transnacionais que, durante 

a década de 1970, aqui se instalaram ou se associaram ao capital nacional. Não havia 

planejamento ou sequer desejo de cumprir o que determinava a Lei n.º 5.692/71, no que diz 

respeito à realização de pesquisa escolar, pois eram raras as escolas com bibliotecas. As 

bibliotecas públicas são, então, convocadas para realizar a função das bibliotecas escolares. A 

classe bibliotecária é um ator importante e entra em cena ao realizar o 1º Seminário sobre o 

tema, com o intuito de discutir as adversidades que enfrentavam as bibliotecas escolares, para 

provar sua legítima função e preconização como espaços de estudo e pesquisa.  
 

                                                        
8 Conceito criado pelo economista americano Theodoro Schultz em 1962 e que vem mantendo atualizado ao 
longo das décadas. Conforme Frigotto (2009), atualmente aparece associado aos conceitos de competitividade e 
empregabilidade.  Schultz em suas pesquisas percebeu que muitas pessoas, nos Estados Unidos, estavam 
investindo fortemente em si mesmas, e que estes investimentos tinham significativa influência sobre o 
crescimento econômico; que o aquilo que constituía basicamente este capital era o investimento na 
educação. Mas essa análise, tomada em uma perspectiva critica, resulta em explicações que acabam sendo 
circulares. Exemplo: Nos países pobres os indivíduos com baixa renda assim o são porque têm pouca 
escolaridade ou têm pouca escolaridade porque são pobres? Para o autor, somente uma análise histórica da 
escravidão, do colonialismo e do imperialismo, por um lado, nos evidenciaria que os países que têm menos 
escolaridade são aqueles que foram submetidos a um ou a todos estes processos. Sobre o assunto ver 
FRIGOTTO, G. Capital Humano. In: ESCOLA POLITÉCNICA JOAQUIM VENÂNCIO. Diocnario da 
educação profissional e saúde [on line]. 2. ed. amp. Rio d e Janeiro: FOCRUZ, 2009. Disponível em: 
<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html>. Acesso 30 abril 2019 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html
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2.3.5 Escola e biblioteca escola e a transição democrática 

O fim da Ditadura Militar representou uma importante mudança no cenário político 

brasileiro na década de 1980, inaugurando a chamada “transição democrática” que consistia, 

de um lado, na destituição dos militares do poder após 21 anos e, de outro, marcava o 

ressurgimento dos movimentos sociais organizados, cuja intensa mobilização resultou em 

conquistas importantes para a história da educação brasileira (MINTO, 2012), como o Fórum 

Nacional de Defesa da Escola Pública e a elaboração do projeto da segunda LDB.   

No entanto, nos anos 1990, a Reforma do Estado levada adiante nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), fez com que a reforma da educação, conformada no 

âmbito da contra-reforma neoliberal, enfraquecesse e ganhasse contornos que se alinhavam 

com a política do bloco dominante (MINTO, 2012).  Ainda conforme o autor, nesse cenário a 

ideologia do público não-estatal foi o “[...] o pano de fundo para as reformas do ensino, 

expressando, acima de tudo, a necessidade de legitimar a expansão do setor privado”, o que 

vem ocorrendo até os dias atuais. De acordo com o autor, a ideologia que marca esse processo 

tem duas faces: de um lado, ataca tudo o que é público (no sentido de estatal) como ruim, 

ineficiente, incompetente; e, de outro lado, apresenta a atuação do setor privado, tido como 

eficiente, eficaz e “moderno”.  

Outro aspecto levantado é a ação dos organismos multilaterais. Nas reformas 

educacionais no período em questão, os atores preponderantes foram o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Estes organismos passaram a desempenhar o papel de 

“[...] porta-vozes dos interesses do grande capital internacional, no que diz respeito à 

educação, na medida de sua necessidade de reestruturação e expansão/acumulação em 

diversos setores fundamentais à reprodução social” (MINTO, 2012, p. 3). 

Para a área da biblioteca, em 1994 a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) em parceria com a Federação Internacional das Associações 

e Instituições Bibliotecárias (IFLA), divulgou, por meio de Manifesto, as diretrizes para a 

biblioteca escolar. Seu objetivo, além do reconhecimento da instituição, era conclamar os 

países para que realizassem políticas voltadas para as suas realidades, mas que destacassem a 

biblioteca na escola como imprescindível no cenário educacional. De acordo com o 

Manifesto, a missão da biblioteca escolar é promover serviços  

[...] de apoio à aprendizagem e livros aos membros da comunidade escolar 
[...] em todos os formatos e meios; tornar-se parte integral do processo 
educativo, trabalhando para o “[...] desenvolvimento da literacia e/ou 
competência na leitura e escrita e no uso da informação, no ensino e 
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aprendizagem, na cultura e nos serviços básicos [...]. (IFLA/UNESCO, 
1994, p.2).  
 

No fechamento do Manifesto, UNESCO e IFLA conclamam os governantes de cada 

país para desenvolverem estratégias, políticas e planos de implementação aos princípios posto 

nesse documento.  

Nesse cenário, começaram a despontar, ainda que de forma tímida, novas políticas 

públicas voltadas para as bibliotecas escolares, destacando-se em 1992 o Programa Nacional 

de Incentivo à Leitura (PROLER), tendo como finalidade ampliar o direito à leitura, 

“promovendo condições de acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas”, assim 

como “[...] propiciar o acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as 

práticas de leitura aos hábitos espontâneos da sociedade, constituindo, dentro e fora da 

biblioteca e escola, uma sociedade leitora” (BRASIL, 1992). Em 1997, é criado o Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), cujo objetivo é a distribuição de livros visando à 

formação de acervos e de bibliotecas nas escolas, contemplando todos os seus usuários.  

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 
1997, tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura 
nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 
literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma 
alternada: ou são contempladas as escolas de educação infantil, de ensino 
fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens e adultos, ou são 
atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. 
[a proposta do] programa é atender de forma universal e gratuita todas as 
escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar. 
(BRASIL, 1997) 

 
O I Plano Nacional de Educação para o decênio 2001-2010, menciona a biblioteca na 

meta referente à formulação e implementação, progressivamente, de uma política de gestão da 

infraestrutura física na educação básica pública, a qual sugere a criação de espaço para a 

biblioteca, atualização e ampliação do acervo, incluindo material bibliográfico de apoio ao 

professor e aos alunos (BRASIL, 2001). 

No entanto, mesmo sendo reconhecida como instituição de promoção à leitura, 

formação de leitores e de apoio ao desenvolvimento educacional, conforme previa os 

objetivos do PNBE, a biblioteca escolar permanecerá esquecida quanto à sua visibilidade nas 

legislações nacionais, até a promulgação da Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, objeto 

empírico deste estudo, em que nos deteremos com maiores detalhes na próxima seção. 

A introdução da internet nas escolas, aliada à ascensão da chamada pedagogia das 

competências, traz para o centro dos debates a biblioteca como responsável pela competência 
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informacional, definida aqui como “habilidade de definir, localizar, acessar, avaliar e usar a 

informação de forma ética e socialmente responsável como parte de uma estratégia de 

aprendizado ao longo da vida” (VITORINO; PIANTOLA 2001, p. 141).  

Sendo assim, o regime de informação que caracteriza esse período, é marcado pela 

ascensão das políticas neoliberais em um cenário globalizado, em que agentes internacionais – 

UNESCO, Banco Mundial e FMI – por meio de acordos, diretrizes e manifestos, intervêm nas 

políticas educacionais e culturais, incluindo as bibliotecas públicas e escolares. Diferente do 

período anterior em que o USAID se destacava na intervenção nas políticas de ensino, na fase 

neoliberal o agente preponderante é o Banco Mundial. Em termos de políticas públicas, vimos 

a implantação de programas de incentivo à leitura e de acesso ao livro, além do surgimento de 

uma nova categoria de análise a tangenciar os estudos sobre a biblioteca escolar: a 

competência informacional ou letramento informacional. Em termos legais, temos a 

publicação da Lei nº 12.244, em 24 de maio de 2010 que, pela primeira vez em cinco séculos 

de história, traz para os marcos regulatórios da educação básica no Brasil, a biblioteca escolar 

como um direito.  

Em síntese: nessa seção procuramos mostrar o quanto a biblioteca escolar está 

relacionada diretamente com a escola e suas demandas e, também, como estas se relacionam 

com um determinando projeto político que se pretende ser hegemônico. Vimos como a 

biblioteca escolar foi inserida nos respectivos projetos de estado que marcaram a história 

brasileira: a Colônia, o Império e a República.  No entanto, só a partir de 1930 é que, de fato, 

passa a fazer parte do discurso nacional sobre educação, adentrando as legislações, mesmo 

que de forma tímida.  

À medida que o grau de urbanização e industrialização foi aumentando, a necessidade 

de equipamentos educacionais para a formação de mão de obra, assim como de outros 

recursos, tornou-se imprescindível. É nesse cenário que surgem os discursos de defesa da 

escola pública no Brasil. Nesse aspecto, os idealizadores da Escola Nova, como Lourenço 

Filho, dão destaque às bibliotecas e aos livros como instrumentos de circulação de informação 

a respeito de uma nova forma de pensar a escola e a educação no Brasil, face ao 

desenvolvimento do projeto industrialista.  

Nas décadas seguintes, pouca coisa mudou na conjuntura dos padrões da escola. Na 

tensão do sistema educacional do final dos anos de 1950 e na década de 1960, sobressaíram-

se muito mais os interesses pelo nível superior do que pela escola do ensino primário e 

secundário. Foi nesse período que diminuiu o interesse pela escola elementar. 
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Consequentemente, pouco ou nada se falava acerca das bibliotecas escolares, até a 

promulgação da reforma do ensino com a Lei n.º 5692/71, que colocou a pesquisa como 

atividade escolar, contraditoriamente a um contexto em que o que predominava era a sua 

ausência.  

Portanto, percebemos que as bibliotecas escolares são dispositivos que ora são mais ou 

menos acionados, conforme as demandas das conjunturas sociopolíticos e econômicas; são 

nós de uma rede, organismos que “[...] não podem decidir por si mesmas quais papéis vão 

desempenhar num dado momento histórico, mas são condicionadas pelo contexto” 

(MUELLER, 1984, p.50). Essas situações estão em constante mudança e para tanto, cabe 

entender que as ocorrências históricas são cruciais para a definição do seu significado.  

Sobretudo, esta seção pretendeu caracterizar, a partir dos contextos históricos, o que 

significou a biblioteca escolar e como ela foi se constituindo desde a sua primeira instalação 

nos colégios jesuíticos. Percebe-se, nessa contextualização, na qual procuramos nos 

aproximar do conceito de ‘regime de informação’, o quanto ela teve papéis diferentes em cada 

projeto de Estado, desde a Colônia até a Nova República. 

Observa-se que cada período histórico expressa um regime de informação diferente, 

que se ressignifica de acordo com as relações de força que se instauram (novos atores sociais 

ascendem, outros declinam), em que novas agências são criadas para atender aos propósitos 

do bloco governante dominante.  Nesse contexto, a escola e a biblioteca são nós de uma rede 

que se reconfigura de acordo com o projeto hegemônico em curso, atendendo seus propósitos 

políticos, econômicos e ideológicos. Contudo, esse processo não pode ser visto de forma 

naturalizada, pois expressam disputas e conflitos. Enfim, cada período histórico abarca um 

modo diferente de organizar a informação, tendo como norte a estrutura à qual deve servir. No 

centro desta, está o Estado, suas instituições, seus dispositivos, sejam de coerção ou consenso. 

Todos abrigam “modos de informar/educar” e muitos deles perpassam a escola e, por 

extensão, a sua biblioteca. 

Dentro de um regime de informação, o estatuto normativo é um dos nós de uma rede 

de informação. Na próxima seção vamos nos dedicar a discutir a Lei nº 12.244, de 24 maio de 

2010, para investigar como esse debate vem sendo encaminhado pelo Estado e pela sociedade 

civil, de modo a identificar as providências que vem sendo tomadas para que a Lei seja 

efetivada, tendo em vista as limitações de seu texto e a necessidade em qualificar suas ações 

para além da questão do acesso ao livro. 
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3 AÇÕES NORMATIVAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E SEUS EFEITOS 

SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Como vimos na seção anterior, o conceito de “regime de informação” demarca um 

amplo domínio, permitindo-nos “[...] nele incluir tanto políticas tácitas e indiretas, como 

explícitas e públicas, [assim como articulá-las], em um complexo de relações por vezes 

indiscerníveis” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, p. 35), como as políticas realizadas pelo 

governo brasileiro no campo da educação cujos efeitos atingem, diretamente ou 

indiretamente, instituições como a biblioteca escolar. 

Foi com esse propósito que desenvolvemos esta seção, cujo objetivo é apresentar e 

discutir as ações normativas da área educacional expressas como políticas públicas que, de 

forma direta ou indireta, relacionam-se com a biblioteca escolar. Nos apontamentos, 

procuramos abordar as legislações e planos do governo federal voltados para área de 

Educação, que tenham qualquer relação com a biblioteca escolar até o ano da aprovação da 

Lei nº 12.444/2010, que trata da “universalização das bibliotecas escolares”. Para cada 

período em que uma Lei foi sancionada ou uma política desenvolvida, realçamos o regime de 

informação estabelecido através da ocorrência de determinadas ações, discursos normativos e 

seus efeitos. 

Após as análises históricas acerca da gênese e constituição da biblioteca escolar no 

Brasil, nas Seções anteriores percebeu-se que a década de 30 foi um marco, tendo em vista as 

discussões sobre a universalização da escola pública e renovação dos métodos de ensino, os 

quais sinalizavam a biblioteca como um dos recursos pedagógicos a ser mobilizado pela 

escola.  

Mesmo que de maneira simplista, sem a pretensão de se idealizar uma legislação para 

a área, é nesse período que a biblioteca ganha destaque no cenário educacional, por influência 

dos educadores da Escola Nova. Para os seus idealizadores, como Lourenço Filho (1944), 

“[...] ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca é 

instrumento imperfeito” (LOURENÇO FILHO, 1944, p. 4). 

No final da década de 1960, novas diretrizes educacionais foram sancionadas com a 

promulgação da Lei 5.692/71, que reformulou a estrutura do ensino básico e criou as escolas 

de 1º e 2º Graus.  A Reforma posta em curso pelo governo militar, alinhava-se às teses do 

capitalismo monopolista que, no campo da educação, expressava-se pela Teoria do Capital 

Humano. Para os idealizadores da escola tecnicista, a biblioteca deveria ser um lugar para 
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realização de pesquisa escolar. No entanto, contraditoriamente, a Lei 5.692/71 não previa a 

criação de bibliotecas nas escolas. Portanto, para atender essa atividade, os alunos buscavam 

as bibliotecas públicas. Segundo Milanesi (1988, p. 43), ao instituir a prática da pesquisa 

como um ato impositivo, a Lei não levou “[...] em conta as deficiências sedimentadas ao 

longo da história do ensino no país e a inexistência de bibliotecas em condições de servir de 

base para o desenvolvimento das pesquisas”. 

No período de 1990 a 2000, as discussões envolvendo a criação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997), recolocou em cena os debates em torno da biblioteca escolar. Nesse período, foram 

realizados Programas e Planos, como o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER), 

instituído em 1992, cujo objetivo era incentivar a montagem, a criação e a ampliação de 

acervos literários das bibliotecas escolares e salas de leitura e também o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), instituído em 1997, por meio de parceria entre o Ministério da 

Educação (MEC) e as Secretarias de Ensino Fundamental (SEF) dos estados federados, a fim 

de prover a aplicação de recursos para a promoção da leitura no Ensino Fundamental 

(COPES; SAVELI, 2009).  

O artigo intitulado “Biblioteca escolar no Brasil: origem e legislação nacional 

(SALA; MILITÃO, 2017) traz uma importante reflexão, que toca especialmente na discussão 

desta seção. Seus autores iniciam o texto com a seguinte questão: “O que as principais 

legislações educacionais nacionais trazem explicitamente sobre as questões das bibliotecas 

escolares?”. Nossa discussão aqui, apesar da similaridade da questão é observar que, explícita 

ou implicitamente, as legislações não destacam ou mesmo sinalizam, ainda que timidamente, 

a biblioteca escolar como instituição obrigatória em todo equipamento escolar da rede pública 

de ensino. Quanto às finalidades, são perceber o fluxo informacional em torno do tema nos 

últimos 80 anos (1930 - 2010) e as condições históricas e político-sociais que permitiram que 

a biblioteca escolar aparecesse (ou não) no movimento educacional, pois isto faz parte da 

análise na perspectiva dos regimes de informação. 

Portanto, no presente texto, busca-se compreender a biblioteca escolar nas ocorrências 

normativas desencadeadas pelo movimento da Escola Nova até o período dos anos 2000, 

especificamente 2010 quando a Lei nº 12.244 foi promulgada e permitiu descortinarem-se 

novas possibilidades para repensar a temática, dessa vez de forma institucional. Outrossim, 

buscou-se sinalizar a presença de narrativas políticas, que nos propiciarão pistas para 

caracterizar os regimes de informação que a circunscrevem. 
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 Os procedimentos metodológicos para esta seção envolveram revisão de literatura, em 

torno daquilo que julgamos ser os principais marcos históricos na Educação e que, 

consequentemente, repercutiram em leis, programas e planos que fizeram menção à biblioteca 

escolar. E, de igual forma, para dar conta dessa abordagem, utilizamos também a Base de 

Dados sobre legislação federal9, a fim de encontrar documentos legais que mencionassem a 

biblioteca escolar. As buscas foram feitas pelos respectivos governos, sendo usadas as 

palavras “leitura”, “livro”, “biblioteca” e “biblioteca escolar”, para as décadas mencionadas 

nesta seção. Os documentos encontrados estão incluídos nas discussões aqui levantadas. 

 

3.1 AS REPERCUSSÕES DAS REFORMAS ESCOLANOVISTAS  

 O Movimento Escola Nova deu-se no final do século XIX, ganhou força na primeira 

metade do século XX, entre os anos de 1920 e 1930 mais precisamente. O movimento ganhou 

repercussão em 1932 com a divulgação do Manifesto da Educação pelos chamados pioneiros 

ou reformadores da Escola Nova. Esses homens e mulheres eram intelectuais com formações 

das mais diversas, professores, literatos e sociólogos, como: Lourenço Filho, Anísio Teixeira, 

Cecília Meireles, Fernando de Azevedo, dentre outros. Este último, um dos expoentes do 

movimento escolanovista, redigiu o documento assinado por mais vinte e seis pensadores. O 

Manifesto incluía propostas educacionais renovadoras e defendia a secularização da educação, 

colocando-a como um dever do Estado e direito de todo cidadão. 

Um ponto importante dessa secularização para a qual trabalharam 
incansavelmente foi operar a passagem da escola enquanto extensão do 
campo familiar, privado e religioso para o espaço público da cidade. Os 
sinais de que a Igreja, no início do século XX, comandava o campo 
educacional, detendo o monopólio educativo, são bem concretos e podem ser 
notados no conteúdo das cartilhas, nos livros de leitura, nos programas 
escolares, na forma como os alunos tratavam os mestres [...]. (NUNES, 
1998, p. 109). 

 

Os escolanovistas receberam críticas por parte dos religiosos, cujo sistema educacional 

monopolizava a oferta de educação garantindo-a para uma parcela da sociedade, já que as 

escolas confessionais eram pagas. As bolsas oferecidas por meio de subsídios públicos não 

cobriam a demanda por ensino, por parte da população brasileira.   

                                                        
9Portal da legislação federal do Brasil Disponível em: 
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/fraWeb?OpenFrameSet&Frame=frmWeb2&Src=/legisla/le
gislacao.nsf%2FFrmConsultaWeb1%3FOpenForm%26AutoFramedN. Acesso em17 de fev. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/fraWeb?OpenFrameSet&Frame=frmWeb2&Src=/legisla/le
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O movimento Escola Nova defendia a escola pública laica e gratuita e o fim do 

controle da educação pelos católicos. Previa também o estabelecimento de um sistema de 

ensino e diretrizes políticas para a educação brasileira.  No projeto político em curso, pautado 

na ideologia da “modernidade” e nas teses do industrialismo, a escola deveria ter como 

preocupações enaltecer a ciência, a indústria e a democracia.  

As premissas da modernidade para a educação no Brasil, “[...] inspiravam-se em 

parâmetros comparativos que tinham como referência o aperfeiçoamento dos sistemas de 

ensino em países como a França, na Europa, e principalmente os Estados Unidos da América” 

(FONTES, 2008, p.100-101).  

Os intelectuais escolanovistas exerceram papel fundamental para que ocorressem 

mudanças na educação brasileira, principalmente na compreensão de que o ensino deveria ser 

para todas as classes, no forte enunciado de valorizar e oferecer escola pública primária como 

um direito do individuo e um dever do Estado.  Além da defesa da escola pública, as reformas 

conduzidas pelos escolanovistas trouxeram mudanças na estrutura e organização da escola, 

nas práticas de ensino e em seus currículos. Essas reformas legitimaram a biblioteca com 

parte da vida escolar, tomando-a um requisito fundamental para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas.   

O discurso dos escolanovistas reforçou uma postura educacional que já se punha em 

curso nas reformas oitocentistas, realizadas para consolidar os grupos escolares como modelo 

de escola.  Nessas reformas, já se previa a criação de bibliotecas, mas restringiam-nas à 

instrução dos professores: “[...] elas só aparecem como ambiente integrante nos grupos 

escolares depois da década de 1920” (MARTINS; REIS, 2016, p.205), com a radicalização do 

debate promovido pelos reformadores da Educação Nova.  No quadro abaixo (QUADRO 1) 

fizemos uma síntese das principais reformas no ensino ocorridas até 1930 e que antecederam 

a divulgação do Manifesto dos Pioneiros de 1932.  

QUADRO 1 – Reformas no Ensino (1920-1930) 

REFORMAS EDUCADORES ESTADOS 

1920 Sampaio Dória São Paulo 

1922-1923 Lourenço Filho Ceará 

1925 José Augusto Bezerra de Menezes Rio Grande do Norte 

1927-1928 Lisímaco Costa.  Paraná 

1927-1928 Francisco Campos Minas Gerais 

1927-1930 Fernando de Azevedo  Rio de Janeiro/Distrito Federal 
Fonte CPDOC/FGV (2018) - adequação da autora. 
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Apesar de reconhecermos a importância das reformas educacionais, ao pensar no 

movimento da Escola Nova na perspectiva dos regimes de informação, não podemos deixar 

de mencionar um documento central que, no plano ideológico, vai dar o tom desse debate: o 

Manifesto dos Pioneiros de 1932, também conhecido como Manifesto da Escola Nova. Nos 

estudos aqui realizados, o Manifesto é considerado um documento balizar para a discussão 

acerca da inclusão da biblioteca escolar nos fluxos de informação do novo regime inaugurado 

com a ascensão de Getulio Vargas ao poder, cujo projeto político tinha a industrialização 

como meta, o que envolvia mudanças nos modos de pensar e educar.  

Nessa direção, o Manifesto torna-se salutar para esta pesquisa por ser um documento 

que movimentou a Educação e consagrou a biblioteca escolar como um recurso necessário à 

aprendizagem. Dentre muitos pontos apresentados no Manifesto, no Artigo VIII observa-se:  
 

VIII – Desenvolvimento das instituições de educação e de assistência física e 
psíquica à criança na idade pré-escolar (creches, escolas, maternais e jardins 
de infância) e de todas as instituições complementares pré-escolares e pós-
escolares. [...] Em meio a um dos princípios gerais do Manifesto, consta: d) e 
para a intensificação e extensão da obra de educação e cultura (bibliotecas 
escolares) fixas ou circulantes (museus escolares, rádio e cinema educativo) 
(AZEVEDO, 1932, p.124-125, destaque da autora). 
 

A biblioteca escolar apresentada como parte da política educacional, é colocada em 

curso pelos reformadores. De acordo com González de Gómez (2002), o regime de 

informação deve ser lido diante de uma determinada formação social que passa, então, a 

determinar uma nova configuração para o modo de produção informacional. O Manifesto 

(1932) foi um ato inaugural, por meio do qual o planejamento do sistema educacional do país 

foi apreendido como nacional. Duarte e Santos (2017, p.7) destacam que o Manifesto era “[...] 

o documento [que] propugna pelo acesso do povo à educação escolar, mediante a extensão 

dos sistemas de escolas ao longo do território”. 

Como destaca González de Gómez (2002), o regime de informação é uma ferramenta 

teórica capaz de identificar fenômenos sociais em ascensão – como a escola pública e laica, 

possibilitando aproximá-los e relacioná-los com as questões informacionais que, direta ou 

indiretamente, envolvem o Estado brasileiro – nesse caso, o governo de Getúlio Vargas e o 

projeto nacional desenvolvimentista.   

O projeto de modernização do Estado sob a direção varguista resultou em mudanças 

na sua estrutura administrativa, assim como em transformações burocrático-administrativas 

no âmbito governamental, para atender as demandas de desenvolvimento científico e 
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tecnológico impostas pela industrialização em curso. É nesse contexto que a educação surge, 

no sentido de estabelecer requisitos mínimos informacionais – como a obrigatoriedade da 

educação primária para todos os cidadãos. 

O regime de informação sob a ótica das ações educativas postas em prática pelo 

governo de Getulio Vargas, teve como característica a transição para o Estado do sistema 

educacional comandado pela Igreja Católica. A educação estaria imersa em um sistema sócio- 

político-econômico, cujas fontes de insumo, manutenção e desenvolvimento seriam de 

responsabilidade do governo. O ideário da Escola Nova proclamava a necessidade de criação 

de um sistema de ensino alinhado com os objetivos de um novo projeto de Nação. 

 Conforme relata Souza (2012), nas décadas de 1930-40, boa parte da mão de obra que 

integrava os quadros crescentes da indústria e do comércio, era de migrantes das regiões 

rurais. Os setores empresariais perceberam que, para integrá-los à disciplina do trabalho 

fabril, era necessário não apenas treiná-los para as tarefas da fábrica e do comércio, mas 

educá-los em relação ao espaço e tempo urbanos. Por isso, reler o Manifesto dos Pioneiros 

(1932) implica em entendê-lo como uma peça política de um novo regime de informação. Seu 

texto tinha o propósito explícito de orientar as políticas educativas do recém-criado Ministério 

da Educação e Saúde. Mais do que uma carta de intenções, o Manifesto proclamava e 

indicava para o governo a necessidade de uma escola renovada, alinhada como os princípios 

da ciência e da técnica, cabendo ao Estado a responsabilidade pela difusão da educação 

pública no país (VIDAL, 2013).  

Nesse contexto, o Estado passa a assumir em todo o território nacional a 

responsabilidade pela normatização ensino, em suas etapas primária, secundária e superior.  

Na década de 1940, visando organizar todas as modalidades do ensino, desde o básico ao 

profissional, são criadas as Leis Orgânicas do Ensino. Nesse documento, percebe-se a 

influência do ideário escolanovista:   

[...] os termos do compromisso político em defesa da responsabilidade do 
Estado para com a educação pública no país, firmado entre liberais e o 
[Estado] autoritário, orientou e orienta formulações, efetuadas em períodos 
posteriores, sobre o planejamento do sistema educacional do país apreendido 
como nacional. Sob o diagnóstico da inexistência de um sistema nacional de 
educação e valendo-se de uma abordagem sociológica, que explorava a 
dicotomia entre as exigências postas para o desenvolvimento socioeconômico 
e as instituições do Estado moderno, como também a inadequação da 
formação cultural da sociedade brasileira, o texto do Manifesto legitimava um 
planejamento sistêmico, normativo e centralizado, com base na ciência, como 
o motor da reforma no/do sistema educacional do país. (DUARTE; SANTOS, 
2017, p.7-8). 
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A educação seria um dos problemas emergenciais de cunho nacional, para um “Brasil 

moderno”. “Desse modo, o Manifesto reafirma o processo simbólico de construção da cultura 

brasileira no singular, como unidade de manifestação da nação capaz de romper com o que 

era considerado arcaico” (BOSI, 1992 apud DUARTE; SANTOS, 2017, p. 9).  

Sem minimizar o impacto das reformas educacionais que passaram a associar, de 

forma efetiva, a escola e a biblioteca, destaca-se o Manifesto dos Pioneiros, de 1932, como 

instrumento norteador de um novo regime de informação para o campo da educação, no 

sentido de incluir a escola em um projeto de Estado, como foco nas ações econômicas 

(formação de mão de obra) e políticas: novas formas de governança, já que a alfabetização 

ampliaria o número de eleitores (SOUZA, 2012).  

Ao mapear as ações normativas (Leis, Reformas etc.) sobre o lugar da biblioteca no 

discurso da Escola Nova, Martins e Reis (2016) percebem que as falas dos educadores ora 

têm um tom pragmático, marcado pela racionalização de todos os atos, inclusive o ato de ler, 

ora expressam uma preocupação com o estímulo à criatividade, por meio da formação do 

hábito de leitura. Abaixo reescrevemos alguns trechos dessas falas:   

Nas palavras de Maria dos Reis Campos (1936, p. 272), “[...] nas escolas 
modernas [...] a biblioteca é parte integrante e da mais alta relevância no 
organismo escolar”. Para a educadora Armanda Alvaro Alberto (1932), 
signatária do manifesto da educação nova, com a criação de tais espaços, 
visava-se “[...] instruir as crianças no uso dos livros e das bibliotecas como 
instrumentos de trabalho, treinar as crianças em atividades sociais (clubes de 
leitura e dramatização, autocontrole dos alunos etc.) e, sobretudo, ensinar a 
ler por prazer, como um hábito para toda a vida” [...] Para Cecilia Meireles, 
as bibliotecas correspondiam a uma necessidade do período e seus espaços 
colaborariam para que os adultos percebessem as preferências das crianças. 
Assim, argumenta: “[...] pela escolha feita, entre tantos livros postos em sua 
disposição, a criança revela o seu gosto, as suas tendências, os seus 
interesses”. (MEIRELES, 1979 apud MARTINS; REIS, 2016, p. 236). 

  

Conforme demonstram Reis e Martins (2016), por meio de estratégias discursivas, os 

escolanovistas ressignificaram a representação da biblioteca, trazendo-a para o centro da 

escola, entendendo-a como mais um recurso para o ensino-aprendizagem de crianças e jovens. 

Em seus discursos, são identificados nos enunciados a respeito da biblioteca escolar, 

caracterizando-a como um ambiente agradável e estimulador do gosto pela leitura, apesar do 

tom pragmático que rodeia as falas como: “[...] treinar as crianças em atividades sociais 

(clubes de leitura e dramatização, autocontrole dos alunos etc.[...]”. (MEIRELES, 1979 apud 

MARTINS; REIS, 2016, p. 236), um tom muito presente nas falas dos educadores liberais que 

conduziram o projeto da Escola Nova. Um discurso com forte influência daquilo que os 
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educadores liberais chamavam de “racionalidade técnica”; uma fala que vinha da fábrica 

taylorista e atingia a escola. Contraditoriamente, face ao caos que era o ensino público 

brasileiro (sem escolas para todos, com uma massa de analfabetos), esse discurso era 

progressista, pois previa uma escola pública para todos os cidadãos. Mas, no que diz respeito 

às bibliotecas, esse discurso não vicejou. Como sabemos, a história da biblioteca escolar 

pública tem sido marcada pelo abandono e pelas condições miseráveis de suas instalações.  

Mesmo que com pouca expressão, o discurso escolanovista a respeito da biblioteca 

escolar predominou até reforma da Lei nº 4.024/61 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB/61). Em 1971, a referida Lei sofreu uma grande reforma por meio da Lei nº 

5.692/71, passando os ensinos primários e secundários a chamarem-se ensinos de Primeiro e 

Segundo Graus.  A biblioteca escolar não foi mencionada nessa Lei, embora a pesquisa 

escolar tenha sido indicada como um recurso para o ensino-aprendizagem. Nesse período, 

ocorre um crescimento da rede de escolas públicas, mas as bibliotecas não aparecem em suas 

plantas arquitetônicas. 

 

3.2 AS REPERCUSSÕES DA REFORMA TECNICISTA 

  Após o Movimento da Escola Nova, acompanhando as reformas educacionais, o 

sistema de ensino passou por um longo período sem políticas de incentivo e ações 

continuadas para a melhoria dos espaços escolares. Nos atos normativos levantados na Base 

de Dados sobre legislação federal, observou-se a reformulação da Lei de nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961 (LDB/61), estabelecida antes do período ditatorial e modificada na década 

de 70 por meio da Lei nº 5.692 de 1971. No entanto, nenhumas das duas Leis sequer 

mencionam as palavras “livro, leitura e biblioteca” (SALA; MILITÃO, 2017, p. 4671).    

Essas mudanças ocorreram porque, com o golpe militar de 1964, um novo regime de 

informação e de governabilidade foi instaurado e o projeto nacional desenvolvimentista cede 

lugar a um projeto internacionalista, alinhado com o capitalismo monopolista e a burguesia 

transnacional (SOUZA, 2012). 

Ao traçarmos o quadro histórico dessa época, nota-se que o processo de expansão da 

economia guarda contradições.  Se por um lado as forças nacionalistas lideradas por Vargas 

postulavam a busca da autonomia política da Nação pelo caminho do desenvolvimento 

industrial, com a instauração do golpe de 1964 há uma ruptura com o projeto nacional-

desenvolvimentista caracterizada pela “[...] mudança na base material, com a invasão dos 
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empréstimos externos e a implantação de uma economia com base na produção industrial de 

forte influência das nações capitalistas, em especial dos Estados Unidos da América [...]” 

(SILVA; ROCHA, 2015, p. 2). 

Para os industriais, essa nova fase do desenvolvimento econômico que o país 

atravessava, uma fase de produção de bens de consumo duráveis dependia, em muito maior 

escala, do crescimento das exportações e da ampliação do mercado interno. Daí a ênfase do 

país enquadrar-se nos moldes internacionais de competitividade, cujos diferenciais eram a 

assimilação da tecnologia mais avançada e a formação de mão de obra especializada. Em 

termos de conteúdo curricular, nota-se a passagem de um modelo de educação de cunho 

humanista, voltado para a formação geral, para um modelo denominado tecnicista, voltado 

para a formação profissional. 

Para os teóricos da pedagogia liberal, a fragilidade da educação escolar nos níveis 

básico e superior, estava na sua desarticulação com o sistema produtivo, sendo a escolaridade 

interpretada como um elemento fundamental para garantir a capacidade competitiva das 

economias (SOUZA, 2012).   

A pedagogia tecnicista “[...] trazia como objetivo maior a implantação de uma 

educação voltada para o modelo empresarial, ou seja, a aplicação na escola de um modelo 

característico do sistema de produção capitalista” (SILVA; ROCHA, 2015, p.4). O ato 

pedagógico passou a ser fragmentado e em etapas. O professor já recebia pronto tudo o que 

devia ser ensinado em sala de aula, transformando-se em técnico, isto é, um executor das 

atividades escolares sintetizadas nos livros didáticos. As autoras afirmam que a pedagogia 

tecnicista gerou “[...] descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação ao trabalho 

pedagógico” (SILVA; ROCHA, 2015, p.4).   

 Os educadores estavam sujeitos às imposições de ordem sociopolítica e as 

interferências subjetivas foram minimizadas. “A tendência tecnicista [era] alicerçada no 

princípio da otimização: racionalidade, eficiência e produtividade. Com sua organização 

racional e mecânica, visava corresponder aos interesses da sociedade industrial” (FILIPAKI; 

COSTA, 2010, p. 4). 

Filipaki e Costa (2010, p. 4) salientam que houve também alteração na forma de 

trabalho pedagógico, com o uso abundante de recursos tecnológicos e audiovisuais sugerindo 

uma modernização do ensino. Diferente da pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista 

centrava-se “na organização racional dos meios”, não se concentrando nem no professor, nem 
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no aluno. O método utilizado era baseado na divisão de tarefas entre os diversos técnicos de 

ensino, que eram os responsáveis pelo “planejamento racional do trabalho educacional”, 

cabendo ao professor apenas executá-lo.  

Partia-se do “[...] pressuposto da neutralidade científica, eficiência, racionalidade e 

produtividade” (SAVIANI, 1984, apud FILIPAKI; COSTA, 2010, p. 4). O processo ágil de 

profissionalizar a mão de obra, principalmente no ensino das últimas séries, ainda não era a 

medida certa para o sistema de ensino brasileiro, pois, a abordagem tecnicista em vez de 

melhorar a educação, contribuiu para aumentar o caos “[...] gerando descontinuidade, 

heterogeneidade e fragmentação, inviabilizando o trabalho pedagógico e, além disso, 

agravando o problema da marginalidade” (FILIPAKI; COSTA, 2010, p.5-6).  

 Nessas sinuosidades, observamos alguns atos normativos e leis que, além de atingir a 

Educação, acionaram o instrumento ‘biblioteca’, não necessariamente a escolar. Na década de 

70, a prática de pesquisa foi oficialmente introduzida na escola pela Lei nº 5692/71 - 

Diretrizes e Bases para os Ensinos de 1º e 2º graus. Como se viu, na perspectiva da educação 

de cunho tecnicista, o papel da escola era a formação de mão de obra para atender as 

necessidades do mercado de trabalho.  Nesse cenário, a pesquisa escolar surgia como 

incentivo à busca pela autonomia do educando, no sentido de produzir novos conhecimentos e 

ampliar sua formação ao agregar novos saberes que garantissem a sua empregabilidade. 

 Porém, a prática de pesquisa na escola, advinda da Lei, não considerava que houvesse 

bibliotecas para a pesquisa de informações em geral. Ocorre, então, o fenômeno chamado 

“escolarização das bibliotecas públicas”. Milanesi (1988) destaca que não existiam bibliotecas 

nas escolas da rede pública que fomentassem o desenvolvimento de pesquisas. Também não 

havia sensibilidade por parte dos professores, devido à instabilidade política que ameaçava 

qualquer atitude subjetiva, crítica ou reflexiva e quiçá bibliotecários voltados para o âmbito 

escolar, conforme ressaltam Fonseca e Andrade (2011). 

A partir daí, a tarefa de pesquisar passou a definir uma nova atividade, aquela 
que efetivamente poderia ser realizada: copiar textos. Para atender a nova 
exigência do mercado editorial, os editores passaram a oferecer um produto 
perfeitamente ajustável à nova situação do ensino público: enciclopédias. 
(FONSECA; ANDRADE, 2011, p.282). 
 

A prática de pesquisa foi instaurada no país de forma equivocada, pois a instituição 

que devia fomentar a curiosidade dos alunos, gerar a independência dos mesmos e sanar suas 

dúvidas e questionamentos – a biblioteca escolar pública – não existia. Na falta de bibliotecas 
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nas escolas para realizar pesquisas, desenvolveu-se a prática da cópia de verbetes de 

enciclopédias.   

Ainda nos anos de 1970, o governo federal implantou o projeto de financiamento de 

publicações de obras literárias, por intermédio do Instituto Nacional do Livro (INL), uma 

política de coedições que “[...] patrocinava parte do custo de produção de textos 

responsabilizando-se, também, pela distribuição de sua cota de livros, procurando, com isso, 

suprir bibliotecas públicas nos níveis estadual e municipal” (COPES; SAVELI, 2007, p. 4). 

Na década de 1980, outros programas e planos surgem com o intuito de fornecer 

materiais para as escolas. Dentre eles, destaca-se o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), lançado em 1985 e regulamentado pelo Decreto nº 91.542/85 constituindo-se, até os 

dias de hoje, como “[...] um dos principais programas governamentais de distribuição de livro 

didático para as escolas públicas de todo o país” (ORIÁ, 2017, p.10). 

No ano de 1988 (três anos após o fim da ditadura) criam-se as Salas de Leitura. Mais 

um projeto com característica de biblioteca escolar, mas que não abrangia as potencialidades 

de uma. Através do projeto, os livros de literatura que chegavam às escolas eram: 

[...] livros de literatura infanto-juvenil, livros de histórias; livros que foram 
sugeridos pelos professores que trabalham com a leitura; [no manual da FAE 
consta as seguintes expressões:] ‘A FAE, está preocupada com a alegria de ler 
na escola’; ‘Os livros irão ajudar os alunos a partirem para outros estudos, 
outros livros povoarão o seu mundo, ampliarão seus conhecimentos, suas 
informações’; ‘Através da leitura serão pessoas informadas, vão crescer 
intelectualmente, vão viver melhor, serão mais felizes’. (FAE - Manual, 1988, 
apud COPES; SAVELI, [2007]  p. 5).  
 

As Salas de Leitura foram criadas em parceria com o MEC e a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE)10, que realizavam o trabalho de colaboração por meio do elo 

escola/professor/livro. Em 1997, a FAE foi extintas sendo suas competênicas transferidas para 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Percebe-se que os projetos, políticas e planos, assim como outros que serão abordados 

mais à frente, colocam o livro como “autônomo” e quando o submetem a alguma categoria, o 

relacionam somente aos professores. Pode-se, então, supor o quão é previsível que tenhamos 

mais tarde inúmeras publicações (na área de Biblioteconomia), salientando que há um vácuo 

entre bibliotecários e professores; que os professores colocam-se como autônomos frente às 

questões educacionais, sem considerar a parceria com bibliotecários; que há grande 

quantidade de professores dentro das bibliotecas etc. Essas reclamações são entendidas 
                                                        
10  
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quando se analisa a história da educação brasileira e como são criados os programas e projetos 

de leitura e de acesso ao livro que repercutem dessa época.   

Por fim, em 1988, temos a promulgação da Constituição Federal.  O país necessitava 

de medidas que ampliassem a igualdade no acesso à Educação. A degradação das condições 

sociais da maioria da população demonstrava o aumento na desigualdade entre as classes.  A 

Constituição de 1988”[...] marca importantes conquistas por movimentos sociais que se fazem 

ouvir e tem suas reivindicações contempladas [...]. A Educação reafirma-se como direito de 

todos os cidadãos no texto Constitucional” (SANTOS; MELO; LUCIMI, 2012, p.4358). 

O sistema educacional, quando passa a ser responsabilidade do Estado, sofre todos os 

desfechos políticos, seja em situações de alto ou baixo desenvolvimento econômico. A 

Educação perpassa os debates públicos como detentora de capacidade especial para mudanças 

na sociedade. Esse cenário repete-se nas décadas de 1990-2000, em função da promulgação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n.º 9.394/1996. 
 

3.3 AS REPERCUSSÕES DA NOVA LDB 

 Nas décadas de 1980-1990 iniciam-se as discussões em torno de uma nova LDB. O 

cenário político é marcado por pressupostos neoliberais privatizantes. Nessa época, o governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) estimula ser a responsabilidade com a educação, 

uma questão também do setor privado, com o intuito de minimizar os custos do Estado com a 

área. 

Não obstante, houve ainda grande contribuição de setores da burguesia e da 
mídia nacional, através de propagandas tais como “amigo da Escola” e 
“Adote um aluno” do programa “Comunidade solidária para a educação”, 
enquadraria, que buscam imputar à sociedade civil a responsabilidade para 
com a educação, enquanto esta é, na verdade, responsabilidade constitucional 
do Estado. (BORGES, 2005 p. 22-23, apud SANTOS; MELO; LUCIMI, 
2012, p. 4359). 
 

Nos anos de 1990, a educação sofre muitas dificuldades e o governo não dá atenção às 

escolas públicas, sendo a maior parte da sociedade negra e pobre os seus principais usuários. 

“A educação pública acolhe as populações mais frágeis sem, no entanto, ter recursos para 

garantir uma educação digna e de qualidade” (SANTOS; MELO; LUCIMI, 2012, p. 4360). 

É nesse cenário que, em 1996, é promulgada a nova Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB/96). No ano seguinte, é anunciada a divulgação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), sendo que nenhum desses documentos “[...] contemplam a 
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biblioteca escolar como um ambiente de aprendizado e incentivo à leitura, levantando a 

relevância da valorização e da preservação da cultura [...]” (SALA; MILITÃO, 2017, p. 

4671). 

Os PCN subdividem-se em volumes. É, sobretudo, naquele que trata dos estudos da 

Língua Portuguesa que a biblioteca escolar aparece conexa às possibilidades de seu acervo e 

atividades serem desenvolvidas nesse ambiente. Os PCN também apontam “[...] o uso das 

fontes nas bibliotecas e avaliação comportamental dos alunos nesse espaço educacional” 

(BRASIL, 1997, v.2, p.92). Apesar de, oficialmente, a biblioteca escolar não existir na 

maioria das escolas, em especial nas públicas, é prevista uma avaliação do comportamento 

dos alunos nesse espaço. Isso aponta mais uma contradição do regime de informação de sob o 

neoliberalismo: avaliar aquilo que sequer é oferecido oficialmente11. 

Nesse mesmo ano (1997), ocorre a criação do Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), com o objetivo de ser “[...] uma política governamental que tem como finalidade, a 

distribuição de obras literárias e didáticas para as bibliotecas, alunos e professores das escolas 

públicas” (SALA; MILITÃO, 2017, p. 4674).   

O PNBE pode ser entendido como uma das ações de informação que compõe o regime 

de informação neoliberal para um tipo de formação social especifica: as escolas públicas. A 

centralidade do mercado (do mercado livreiro) sobrepõe-se à questão de entender a biblioteca 

como um lugar de produção de conhecimento.  

 O PNBE não se preocupa com o local, isto é, a estrutura física e sua manutenção; de 

igual forma, não garante a existência de um profissional habilitado para os processos 

biblioteconômicos e de cunho educacional; também não corrobora uma parceria necessária 

entre os bibliotecários e professores e sequer mencionam a biblioteca como um lugar de 

produção de conhecimento e de novos questionamentos. A questão da leitura, entendida como 

competência primordial nos PCN, faz com que a biblioteca seja lembrada pelo viés exclusivo 

da leitura. Essas visões reducionistas das ações de informação para o campo educacional 

dificultariam, até os dias atuais, um melhor desempenho das poucas bibliotecas escolares 

                                                        
11 Segundo dados do último Censo escolar, realizado em 2016, a biblioteca e sala de leitura estão presentes em 
49,2% das escolas de anos iniciais do ensino fundamental. Um número que vem aumentando de forma gradual, 
mais ainda pouco significativo, tendo em vista que em 2008, esse número era de 35,3%. No computo geral 
(educação infantil, ensinos fundamental e médio) esse número se torna menor, apenas 21% das escolas públicas 
(arrolando em todas as modalidades de ensino) têm bibliotecas. Na rede privada 38% das escolas têm 
bibliotecas. Para saber mais sobre o assunto ver: INEP. Censo escolar da educação básica: notas estatísticas. 
Brasília, DF, INEP, 2017.. 
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brasileiras, pois, apesar da relevância do Programa, não é apenas com material didático e 

literário que se faz uma biblioteca escolar. No entanto, essa era a política que estava em curso. 

Briquet de Lemos (2005, p. 101-102) em sua crítica a esse tipo de abordagem, chama-

nos a atenção para o fato de que:  

Nem toda coleção de livros é uma biblioteca, do mesmo modo que nem toda 
biblioteca é apenas uma coleção de livros. Para haver uma biblioteca, no 
sentido de instituição social, é preciso que haja três pré-requisitos: a 
intencionalidade política e social, o acervo e os meios para sua permanente 
renovação, o imperativo de organização e sistematização; uma comunidade 
de usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades de informação 
conhecidas ou pressupostas, e, por último, mas não menos importante, o 
local, o espaço físico onde se dará o encontro entre os usuários e os serviços 
da biblioteca. [...].  
 

Esse cenário é marcado pela influência dos organismos internacionais na política 

interna do Estado brasileiro, a época governado por Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). 

Os altos empréstimos internacionais, a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial, levaram o país a se alinhar a uma agenda de educação voltada para a 

promoção da educação básica, sendo o “básico” para os países em desenvolvimento restrito 

ao nível fundamental e o livro didático, a vedete desse processo.  Órgãos como a 

Organizações das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), conclamaram a importância da educação escolar na 

política internacional, tendo em vista as preocupações com a formação dos trabalhadores no 

futuro. Nesse contexto, ao lado das competências básicas de leitura e escrita, conforme 

preconizavam os PCN, surge a preocupação com a informática e, no campo das bibliotecas, 

com a chamada information literacy. 

Ainda na década de 1990 (final), foi produzido pela International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA), em conjunto com a UNESCO, o Manifesto 

IFLA/UNESCO para as bibliotecas escolares. O documento define a biblioteca escolar como 

uma agência no contexto das políticas de informação para o campo educacional, atribui aos 

governos a responsabilidade pelo espaço e destaca que “[...] cabe a essa agência ser apoiada 

por política e legislação específicas. Deve também contar com fundos apropriados e 

substanciais para pessoal treinado, materiais, tecnologias e instalações” (IFLA/UNESCO, 

2000, p.2). 

O Manifesto traduzido para o Português pela Profª Drª Neusa Dias Macedo, a partir do 

original Inglês intitulado The IFLA/UNESCO School Library Guidelines, foi publicado em 
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2000 com o apoio da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições (FEBAB). 

O Manifesto contém apenas quatro páginas, mas possui definições importantes que 

caracterizam a biblioteca escolar, tanto na sua estrutura como em todos os recursos 

necessários para seu funcionamento. O documento aborda: missão da biblioteca; 

financiamento; legislação e redes; objetivos; pessoal; serviços e gestão e aplicação do 

manifesto, destacando que, em vista do crescimento dos ambientes de rede, “[...] os 

bibliotecários escolares devem tornar-se competentes no planejamento e na instrução das 

diferentes habilidades para o manuseio de novas ferramentas de informação, tanto a 

professores como a estudantes [...]” (IFLA/UNESCO, 2000, p. 3). O texto é encerrado 

conclamando os governantes de cada país a desenvolverem estratégias, políticas e planos de 

implementação alinhados aos seus princípios.   

O Manifesto explicita um cenário que Castells (2000) definiu como uma estrutura 

social baseada na construção de redes, cujo fluxo de informações e conhecimentos incide 

diretamente sobre a sociedade, afetando seus modos de produção e poder. Percebe-se, então, a 

influência de diferentes atores na produção e práticas de informação, entre eles a escola e suas 

bibliotecas. 

No entanto, um regime de informação não se consolida se não houver uma nova 

direção ética e moral, além de normas e leis que definam suas ações. Significa dizer que as 

bibliotecas escolares, para ter a garantia de sua existência, precisavam de legislação e políticas 

específicas e próprias. Desde 2000, no Brasil, já estava em construção o Projeto de Lei que 

previa a universalização das bibliotecas escolares, talvez em resposta às diretrizes 

internacionais expressas no Manifesto IFLA/UNESCO, porém, a Lei só foi promulgada dez 

anos depois.  

Como vimos, o Manifesto corrobora a responsabilidade das bibliotecas às autoridades 

locais, regionais e nacionais sendo, portanto, responsabilidade desses governos tomar medidas 

para que haja bibliotecas escolares, conforme apontam as diretrizes internacionais e suas 

respectivas políticas.  

A divulgação do manifesto coincide com o momento em que o país discute 
estratégias para viabilizar políticas públicas que são encaminhadas por vários 
setores da sociedade. Nesse período são diversas as iniciativas desenvolvidas 
em todo o país, buscando estabelecer práticas de incentivo à leitura e a 
promoção da biblioteca escolar como um canal de mediação entre a 
informação e a sociedade. (SALA; MILITÃO, 2017, p.4678). 
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Nesse período histórico de crises econômicas e internacionalização da economia, 

incluindo a do fluxo de informação – que Braman (2004,) chama de “regime global de 

política de informação” – a biblioteca escolar foi acionada, talvez porque não havia como 

deixá-la de fora. No Brasil, essa instituição, mesmo quando mencionada, seja pelos pioneiros 

da Escola Nova, seja pelos incentivadores da educação tecnicista, sempre ficava no escanteio 

realizando, quando existia, um papel coadjuvante. Quase sempre mal vista (depósito de 

livros), cheia de “mazelas” e devido aos impasses políticos que historicamente marcaram o 

nosso sistema educacional, suas responsabilidades acabaram sendo transferidas para a 

biblioteca pública.  

Enredada em programas e planos que fomentam a leitura e a promoção do livro 

didático, que sequer requisitavam a sua institucionalização, muito menos apontavam a 

necessidade de seu profissional – o bibliotecário, a biblioteca escolar ficou incógnita nas 

políticas públicas até 2010, quando a sua universalização passou a ser um direito do cidadão e 

um dever do Estado.   

 A “visibilidade” da biblioteca escolar nas políticas públicas, iniciada nesse período, 

começa com a promulgação da LDB/96 e a implantação dos PCN em 1997. Esses dois 

documentos colocaram a educação básica no centro dos debates sobre formação e acesso à 

informação, com vista à empregabilidade em um regime global, marcado por mudanças 

estruturais na organização social da produção e do trabalho (SOUZA, 2012).  

Essas questões macroestruturais no “novo milênio” chamaram a atenção, de alguma 

forma, para a necessidade de uma legislação voltada exclusivamente para a biblioteca escolar.  

A questão verticaliza-se em 2002, quando os organismos internacionais lançam um novo 

documento intitulado: as Diretrizes IFLA/UNESCO para as bibliotecas escolares, que foi 

traduzido para a língua portuguesa em 2006. Nele ficaram estabelecidas metas, critérios de 

avaliação e indicadores de desempenho relativos à utilização do acervo e dos serviços 

bibliotecários. Os serviços prestados deviam “[...] incluir o acesso à internet, bases de dados 

em texto integral e de referências especializadas, e ainda produtos de software educativo”. 

Ressalta-se a aplicação da informática na gestão dos catálogos sob o argumento de que 

“facilita a sua integração em redes mais amplas” (IFLA/UNESCO, 2006, p. 9). 

Conforme ressalta González de Gómez (2002, p.27), a vigência de um regime de 

informação envolve, sobretudo, “a efetividade de constituição comunicacional e 

informacional”, isto é, o acesso e uso efetivo da informação. Isso exige não só a elaboração de 

políticas de informação para áreas estratégicas como a educação, mas também que as 
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construções coletivas (como as bibliotecas) estejam envolvidas efetivamente nesse processo. 

Nessa direção, os documentos internacionais para a área, divulgados pela IFLA/UNESCO, 

auxiliam na tomada de decisão por parte dos governos no sentido de definirem 

[...] um quadro normativo e regulatório internacional que é menos rígido e 
menos formal que o sistema jurídico, mas que serve para ligar todas as partes 
envolvidas em determinada matéria de interesse. Ele oferece definições 
operacionais, estabelece uma hierarquia de valores e define regras de 
negociação e procedimentos. Um regime inclui normas éticas e 
comportamentos, práticas culturais, hábitos, estruturas de conhecimento, 
formas organizacionais, processos decisórios individuais e do setor privado, 
as tecnologias, as leis formais e as regulamentações de governos 
oficialmente reconhecidos. (BRAMAM, 2004, apud, 2019, p. 108). 

 

3.4 AS REPERCUSSÕES DO NOVO MILÊNIO 

O século XXI é marcado por algumas políticas importantes, que avançam nas 

discussões voltadas para o livro, a leitura e a biblioteca. As necessidades educacionais são 

atribuídas por um mundo globalizado e dirigido pela tecnologia e desenvolvimento científico. 

O “novo milênio” evoca “novas tarefas”, novas demandas e forte presença dos meios de 

comunicação. Há necessidade de situar a escola no mundo da ciência e da tecnologia, de dar 

formação adequada aos alunos e prepará-los para agir em um mundo. 

Nota-se que estudar e se capacitar é necessário, não apenas para enfrentar os desafios 

do mercado de trabalho e, sobretudo, a própria sociedade que o aguarda, marcada pelo 

aprofundamento das desigualdades sociais, em que o acesso à escola, à educação e às 

tecnologias torna-se um diferencial que amplia o capital cultural e simbólico dos indivíduos. 

Aqui a educação se sobressai como um capital simbólico, um meio de diferenciar 

quem a possui e quem não a tem; quem tem acesso à educação de forma ampla, incluindo a 

capacidade de educar-se continuadamente, utilizando as tecnologias de comunicação e 

informação, como a web e a Internet.   

 As questões de cunho social preocupam os governos. As tentativas para resolvê-las 

voltam-se para o ensino, exigindo das escolas ampliação das competências em leitura, escrita, 

raciocínio lógico e domínio de tecnologias de informação e comunicação. Em termos de 

políticas públicas12, nota-se o surgimento de uma série de Planos e Programas que enfocam o 

                                                        
12 Políticas públicas são conjuntos de planos, programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado 
diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar 
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou 
econômico. Sobre o assunto ver: DIAS, Renato, MATOS, Fernanda. Dicionário de políticas públicas. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
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tema.  A seguir, elencamos algumas dessas políticas, com ênfase naquelas que mencionam a 

biblioteca, ainda que não seja a escolar. 

Em 2001 é aprovada a Lei nº 10.172, que institui o Plano Nacional de Educação 

(PNE)13. O documento completo prevê diversos objetivos e metas que se apresentam 

separados especificamente por nível e/ou modalidade de ensino. No entanto, a biblioteca 

escolar está presente em apenas alguns deles (SALA; MILITÃO, 2017, p.4674-75).  

Os estudos de Sala e Militão (2017) levaram-nos a observar os itens do PNE que 

destacam a biblioteca na escola.  Com relação ao Ensino Fundamental, o item quatro ressalta 

que o Estado deve “elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-

estrutura para o ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com 

as realidades regionais” (BRASIL, 2001, p. 27). Esse item contempla de forma geral, a 

biblioteca escolar na alínea “c” como parte da planta escolar e menciona, na alínea “e”, a 

atualização e ampliação do acervo das bibliotecas.  

Com relação ao Ensino Médio, o item seis ressalta que cabe ao Estado “Elaborar, no 

prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura para o ensino médio, 

compatíveis com as realidades regionais”. Esse item também inclui a biblioteca escolar 

mencionando-a na alínea “e” com vista à “[...] atualização e ampliação do acervo das 

bibliotecas incluindo material bibliográfico de apoio ao professor e aos alunos” (BRASIL, 

2001, não paginado) No item nove destaca-se o compromisso de “assegurar que, em cinco 

anos, todas as escolas estejam equipadas, pelo menos, com biblioteca, telefone e reprodutor de 

textos” (BRASIL, 2001, p. 27).  

O Plano Nacional de Educação (um Plano decenal) foi publicado no ano de 2001, 

significando que, em 2011, teríamos um resultado dessa lei, cujas metas indicavam, em uma 

visão prospectiva, que todas as escolas deveriam ter bibliotecas. Mas não encontramos 

nenhuma avaliação ou resultado do cumprimento das metas estabelecidas no Plano, 

relacionadas à biblioteca escolar. Por isso, é certo que mesmo nas legislações que têm 

apontamentos para a existência da biblioteca escolar, não há, como ressaltam Sala e Militão 

(2017, p. 4676), “[...] programas continuados de implantação e valorização permanente da 

biblioteca escolar”, o que leva a perceber a falta de compromisso, por parte do Governo 

federal, no sentido de observar as metas do PNE (2001-2011). 

                                                        
13 BRASIL. Lei n° 10172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Brasília, DF; Senado Federal, 2001. 
 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf. Acesso maio 2019. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf.
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Em 2003, uma nova política foi instaurada nas instituições de ensino do país: a 

Política Nacional do Livro, conforme a Lei nº 10.573.  Esta caracterizou-se pelas ações 

voltadas para o livro, elemento núcleo da biblioteca escolar. Destacamos abaixo alguns pontos 

da Lei abordada. 

 De início, nas diretrizes gerais, no Artigo 1º, a Lei ressalta nos incisos I, V e IX, 

respectivamente, que todo o cidadão tenha acesso ao livro; que haja promoção e incentivo da 

leitura e “capacitação” para a população, no que tange ao uso do livro. Mas, como consolidar 

esse direito, se a política não gera nenhum desígnio para o papel das bibliotecas e sequer há 

menção à biblioteca escolar como um dos lugares a proporcionar acesso à informação, 

incluindo aquela registrada nos livros? 

 Essas e outras políticas legitimam a leitura e o acesso ao livro, como se essas ações 

por si só resolvessem o problema do déficit educacional de nossas crianças e jovens. 

Entretanto, o bibliotecário sequer é mencionado como agente de aplicação dessas demandas.  

 Ainda na Lei nº 10.753 de 2003, no Capítulo IV referente à difusão do livro, a política 

aponta “desenvolvimento de programas” e “criação de projetos” que deem acesso ao livro, 

sem fazer referência ao espaço em que o artefato estaria inserido. É evidente que o livro possa 

estar em diferentes contextos, mas quando se trata de alfabetização e incentivo à leitura, a 

escola é o lugar de fala convidado a pronunciar-se. Sendo assim, as bibliotecas escolares 

poderiam ter notoriedade, mas não tiveram.  

 Na Lei, uma questão ressalta aos olhos ao lermos o Artigo 14, no qual se destaca que 

cabe ao poder Executivo promover o “desenvolvimento do número de livrarias”. Nesse 

documento, as livrarias recebem destaque como pontos de venda e como o meio central para 

aquisição de livros sendo que, se analisarmos as condições financeiras dos milhares de alunos, 

principalmente os de baixa renda e de escolas públicas, fica evidente que são poucos os 

brasileiros que conseguirão, com recursos próprios, adquirir livros. Logo, a Lei busca 

promover a leitura sob o ponto de vista privado, ou das editoras, que são as que lucram com a 

venda de livros.  

Essas observações sobre a Lei ficam mais densas quando observamos que o Brasil tem 

a maior produção editorial da América Latina, mas ainda conta com grande parte de sua 

população na condição de analfabeto funcional.  

O Brasil tem a maior produção editorial da América Latina e é responsável 
por mais da metade dos livros editados no continente. Além disso, nossas 
publicações primam pela qualidade gráfico-editorial e possuímos uma 
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grande quantidade de editoras concentradas nas regiões Sul e Sudeste. No 
entanto, em pleno século XXI, ainda contamos com um expressivo número 
de analfabetos funcionais. São brasileiros que, mesmo tendo passado pelos 
bancos escolares, mal sabem ler e escrever seu próprio nome e, por conta do 
baixo nível de escolarização, não desenvolveram habilidades suficientes que 
os permitam compreender um simples. (ORIÁ, 2017, p.6). 
 

            O questionamento do Oriá (2017) faz-nos pensar que sempre foi dada maior ênfase 

para o livro e seu possível potencial de melhorar a vida dos cidadãos. Talvez isto esteja 

associado aos interesses de uma forte economia editorial nacional, em detrimento de um fraco 

apoio ou de investimento nos locais e profissionais que estão envolvidos com o livro: a escola 

e o professor, a biblioteca e o bibliotecário. Considera-se a biblioteca o lugar menos 

estruturado quando olhamos os sistemas de ensino da educação básica, especialmente nos 

níveis estadual e municipal. 

            Em contrapartida, existe um considerável apoio da União ao setor editorial, se 

observarmos a existência dos programas que encaminham às escolas materiais expressivos 

tanto literários como didáticos. Os livros precisam ganhar notoriedade, juntamente com seus 

profissionais. Os didáticos, dirigidos aos professores e os literários, além dos professores, os 

bibliotecários. Mas os acervos não se limitam aos livros didáticos e literários, assim, outras 

fontes de informação devem ser disponibilizadas à comunidade escolar.  Os livros ganham 

interesse, na maioria das vezes, quando introduzidos nas rodas de debate de assuntos 

polêmicos; ou ainda como instrumentos de distração/lazer ou conhecimento.  Mas, eles 

perdem a visibilidade e a oportunidade de serem manuseados pelas pessoas, quando faltam 

nas escolas espaços para este fim e, da mesma forma na sociedade, quando não há bibliotecas 

públicas. 

 As contradições apontadas acirram-se quando percebemos que o olhar do gestor 

público sobre a instituição biblioteca reduz-se ao acervo – à aquisição de livros. No capítulo 

V, Artigo 16, a Política Nacional do Livro incita ser de responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios consignarem em seus respectivos orçamentos, 

verbas para as bibliotecas públicas com vista à sua para sua manutenção e aquisição de livros, 

o que propicia às bibliotecas ficarem à mercê daqueles orçamentos. Mesmo indicando o 

Fundo Nacional de Cultura como estratégia para a mobilização de recursos, não há na Lei 

nenhuma menção ou intenção de estender o Fundo às bibliotecas escolares. Permanece, 

portanto, o entendimento de que a biblioteca pública pode realizar a função da biblioteca 

escolar.  
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 Três anos depois (2006), é divulgado o Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL.  O 

Plano foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 1.442, de 10 de agosto de 2006, e 

em 1º de setembro de 2011, ratificado por meio do Decreto nº 7.559, firmado pela presidente 

Dilma Rousseff.  Seus objetivos eram criar diretrizes para uma política pública voltada à 

leitura e ao livro no Brasil e, em particular, à biblioteca e à formação de mediadores. Destaca 

o papel que essas instâncias assumem “[...] no desenvolvimento social e da cidadania e nas 

transformações necessárias da sociedade para a construção de um projeto de nação com uma 

organização social mais justa” (BRASIL, 2011, p. 21), com vista à inclusão social de milhões 

de brasileiros, no que diz respeito a bens e serviços culturais. 

Tal como no Plano Nacional do Livro, neste há também uma pretensão mais 

abrangente, visando nortear políticas e programas desenvolvidos no âmbito de Ministérios – 

em particular, os da Cultura e da Educação –, governos estaduais e municipais, além de 

empresas públicas e privadas. No entanto, não há menção à institucionalização da biblioteca 

escolar como um direito universal, uma questão que foi tratada de forma especifica na Lei nº 

12.244/10, a qual será analisada a seguir, na subseção 3.5.   

Em 2009, o MEC regulamentou a execução do Programa Nacional Biblioteca na 

Escola (PNBE)13, no contexto de seu Programa de livro didático. O referido Programa 

distribui às escolas de educação básica e da educação de jovens e adultos da rede pública de 

ensino, obras de literatura e de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao 

currículo nas diversas áreas do conhecimento. No entanto, além de não contemplar 

obviamente a rede privada de ensino, o Programa por si só é incapaz de promover a 

universalização das bibliotecas na rede pública de ensino de todo o país. 

Nesse mesmo ano, a Resolução nº 60, de 20 de novembro de 2009, que “dispõe sobre 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica”, é acionada para 

normatizar objetivos dispostos tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como 

no Plano Nacional de Educação, quanto à universalização do acesso e melhoria da qualidade 

do ensino, bem como a previsão constitucional sobre o fornecimento de material didático. 

Recentemente, o Governo federal editou o Decreto nº 9.098, de 18 de julho de 2017, que fez 

modificações substanciais no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)14, 

ampliando seu possível alcance paras as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, que estejam conveniadas com o poder público. O referido Decreto 

                                                        
14 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse Programa percorrer décadas, sendo sempre atualizado 
pelo Governo federal. Sua primeira edição data de 1985. 
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pretende disponibilizar “[...] obras didáticas e literárias, de uso individual e coletivo, acervos 

para bibliotecas, obras pedagógicas, softwares e jogos” (PROGRAMA, 2009, não paginado). 

Diferente dos livros comprados com vista às ações do PNLL, na sua maioria livros de 

leitura literária, o livro didático não deve fazer parte do acervo. Esse tipo de obra é de uso dos 

alunos em sala de aula, não devem ser registrados nem incluídos no catálogo da biblioteca. A 

validade desse tipo de material é de três anos, segundo recomendações do MEC, devendo, 

após esse prazo, ser encaminhado para doação ou descartado por meio de licitação.  

Conforme ressalta Queiroz (2014), o livro didático tem uma forte tradição na educação 

brasileira. No entanto, no que concerne à importância de se realizar, em sala de aula, trabalhos 

com textos variados com vista ao letramento escolar e informacional, o livro didático é um 

recurso limitado. Se a preocupação fosse, de fato, a formação e não a educação 

homogeneizadora, ao lado desse tipo de material outras fontes de informação deveriam ser 

acrescidas e a biblioteca escolar, então, seria a protagonista desse processo. Mas isso não 

ocorre.   

Recentemente a União por meio da Lei 13.696/2018, instituiu a Política Nacional de 

Leitura e Escrita (PNLE).  A política tem como diretrizes a universalização do direito ao 

acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas. Segundo o texto, a implantação 

fica a cargo da União, em cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

além da participação da sociedade civil e de instituições privadas. O foco da norma é criar 

uma política nacional para fortalecer as bibliotecas públicas, sua ampliação e atualização de 

acervos e “melhorar a formação dos estudantes”, conforme ressaltou a senadora Regina Sousa 

(PT-PI) em debate sobre o texto no Senado Federal15.  Essa posição tem fundamento no texto 

normativo. No Artigo 2º, inicio III, consta como uma das Diretrizes da Política Nacional de 

Leitura e Escrita “O fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), no 

âmbito do Sistema Nacional de Cultura (SNC)”. 

O PNLE, tal como outros Plano e Programas aqui citados, tem com meta incentivar as 

habilidades de leitura e escrita e o acesso ao livro, com ênfase nas ações das bibliotecas 

públicas, mas a biblioteca escolar, como lugar de síntese dessas ações, não é mencionada16.  

                                                        
15 Política Nacional de Leitura e Escrita agora é lei. Senado Notícias. Brasília, 01 ago. 2018. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/08/politica-nacional-de-leitura-e-escrita-agora-e-lei Acesso 10 
de maio de 2019.  
16 Causou estranhamento à pesquisadora a ausência da biblioteca escolar, pois a PNLE, conforme ressalta em seu 
Art. 4º, integra as metas do [...]  Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL),  sendo  este  uma ação conjunta do 
Ministério da Cultura e pelo Ministério da Educação [...] assegurada a manifestação do Conselho Nacional de 

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/08/politica-nacional-de-leitura-e-escrita-agora-e-lei
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Nota-se que o discurso do legislador, ao citar essas instituições, seja em planos, 

políticas, programas etc., as veem sob uma perspectiva funcionalista ou pragmática, em que é 

recorrente o discurso do acesso ao livro e à leitura como um caminho para resolver questões 

sociais estruturais, como a fragilidade da formação escolar oferecida pela nossa rede de 

ensino.  

Segundo Kuenzer (2011, p. 1), as novas relações de trabalho, ciência e cultura sob o 

neoliberalismo, produziu um novo princípio educativo, que pode ser estendido para o campo 

da informação e da cultura, cuja preocupação com a formação humana é discutida de forma 

reducionista, centrando-se na dimensão funcionalista de suas ações. No caso da escola, formar 

“[...] cidadãos/produtores para atender às novas demandas postas pela globalização da 

economia e pela reestruturação produtiva”. De forma ressignificada, a educação formal e a 

não-formal, como as realizadas pelas bibliotecas, continuam refletindo a estratificação social. 

Essa relação direciona para o que Kuenzer (2002) denomina de “inclusão excludente” que, 

segundo a autora, são 

[...] estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação 
escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que 
permitam a formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, 
capazes de responder e superar as demandas do capitalismo; ou, na 
linguagem toyotista, homens e mulheres flexíveis, capazes de resolver 
problemas novos com rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e 
educando-se permanentemente. (KUENZER, 2002, p. 92). 

 

Assim, oferece-se educação sólida e de qualidade a um número reduzido de indivíduos 

– aqueles que ocuparão os cargos de dirigentes – e uma educação precária, ainda que 

inclusiva, para os trabalhadores em geral, educação esta que se apresenta centrada nos 

estreitos limites do uso de livros didático, no caso da maioria das escolas públicas brasileiras.  

As ofertas informacionais dos regimes de informação são distintas e atingem as 

pessoas e grupos sociais de forma diferenciada. Conforme Unger e Freire (2008), elas são 

advindas de meios de comunicação de massa, como a mídia eletrônica, as instituições de 

ensino e pesquisa, os organismos governamentais, entre outros. Os autores partem da 

premissa de que “[...] os regimes de informação são a substância que dão o caráter principal a 

um sistema social que passou por diferentes e longas fases até chegar ao estágio atual” 

(UNGER; FREIRE, 2008, p. 94) e que para conhecê-los, é necessário discorrer sobre algumas 

                                                                                                                                                                             
Educação (CNE), do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e de representantes de secretarias 
estaduais, distritais e municipais de cultura e de educação, da sociedade civil [...]”.  
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vertentes como a economia, a política, a educação, assim como “[...] sobre o poder exercido 

pelos grupos dominantes sobre os dominados [...] Por isso, a “[...]   estrutura teórica do estudo 

das políticas de informação, deve ser suficientemente rica para compreender as 

complexidades destas relações” (FROHMANN, 1995, apud UNGER; FREIRE, 2008, p. 94).  

González de Gómez (2019, p. 156), ao traçar a genealogia do conceito de Regime de 

Informação, chama a nossa atenção para as ações regulatórias das sociedades contemporâneas 

que, como vimos, expressam-se por meio de leis, planos e programas vinculados às agências 

autorizadas, como o Ministério da Educação, de modo a garantir “[...] seu credenciamento e 

validação, junto às demandas críticas dos plurais contextos de justificação”, sejam eles de 

ordem jurídica, política, ética, moral e educacional.  

Pautando-se nessas reflexões, discutiremos o estatuto normativo da biblioteca escolar 

sob os vieses dos regimes de informação, entendendo a escola e as instituições a ela 

relacionadas como um nó em uma rede de informação. 

 

3.5 LEI Nº 12.244/10: A UNIVERSALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Diante de tantas políticas voltadas para o livro e a leitura, percebe-se que nenhuma 

delas dá ênfase à biblioteca escolar ou ao bibliotecário, sendo este um dos possíveis principais 

mediadores nas atividades de pesquisa e incentivo à prática da leitura. No entanto, a partir de 

2000, esse cenário começa a mudar. É nesse ano que começam as discussões em torno do 

projeto de universalização da biblioteca escolar. No entanto, sua consolidação só ocorreu em 

2010, com a promulgação da Lei nº 12.244/2010, que “[...] foi resultado de um esforço da 

classe bibliotecária que, há longo tempo, vem denunciando a falta de bibliotecas nas escolas e 

a precariedade das poucas que existem, situação comprovada por diversos estudos” 

(CAMPELLO et al., 2012, p. 2).  

Uma campanha empreendida em prol da biblioteca escolar, iniciada na 
década de 1990, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-8), de 
São Paulo, foi posteriormente liderada pelo Conselho Federal de 
Biblioteconomia (CFB) com o lançamento, em 2008, do Projeto Mobilizador 
Biblioteca Escolar: construção de uma rede de informação para o ensino 
público (CFB, 2008), que buscava sensibilizar a sociedade e os dirigentes 
governamentais para a necessidade de se criar bibliotecas em todas as 
escolas brasileiras, de forma que pudessem contribuir para uma educação de 
qualidade. (VIANA, 2014, p. 41). 

 

A Lei nº 12.244 de 2010 começou a tramitar na Câmara dos Deputados, como Projeto 

de Lei (PL) em 2000, sendo apresentada para discussão pela Deputada Ester Grossi (sua 
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principal autora). A deputada iniciou a discussão na Câmara, mas não continuou. Então, mais 

tarde, o mesmo Projeto seguiria, agora representado pelo Deputado Loble Neto, em 2003, sob 

nº PL 1831/03, levando sete anos para ser aprovado, sendo designado como a “Lei de 

universalização das bibliotecas escolares”. Discutido na Câmara teve em sua proposta inicial, 

o prazo de cinco anos para que todas as escolas das redes pública e privada tivessem 

instaladas em suas plantas bibliotecas. O projeto também destacava o respeito à profissão de 

bibliotecário.  

Quando sancionada, a Lei constitui-se em quatro Artigos e um Parágrafo, a saber: 

Art. 1o  As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de 
ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
Art. 2o  Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de 
livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer 
suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   
Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, 
organização e funcionamento das bibliotecas escolares.  
Art. 3o  Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos 
previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, 
respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 
30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998.  
Art. 4o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Nota-se que a Lei, em seu Art. 2º, tal como ocorreu no PNBE (1997), no PNL (2003) 

e em outros atos normativos, define biblioteca como “coleção de livros”. Trata-se de uma 

concepção minimalista acerca do potencial de uma biblioteca como espaço cultural e de 

produção de conhecimentos, mas que se coaduna com o regime de informação esboçado pelos 

países centrais para os países em desenvolvimento, como o Brasil, onde as escolas, para a 

maioria a população, não é um lugar de formação, mas de preparação funcional, no sentido de 

adquirir competências mínimas de leitura, escrita e informática para ingressar no setor 

produtivo, geralmente exercendo as atividades operacionais, cujas remunerações são as mais 

baixas. 

O parágrafo único do Art. 2º destaca o papel da biblioteca como lugar de guarda, 

organização e preservação do acervo.  

Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
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realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, 
organização e funcionamento das bibliotecas escolares. (BRASIL, 2010, não 
paginado). 
 

Mais uma vez, a dimensão educacional e cultural da biblioteca foi esquecida, sendo 

dada ênfase à organização e preservação do acervo. Contudo, o Art. 3º destaca que seja 

respeitada a profissão de bibliotecário, conforme determinam as Leis nº 4.084, de 30 de junho 

de 1962 e nº 9.674, de 25 de junho de 1998, que regulamentam a profissão, além de 

mencionar o prazo máximo de dez anos para que a Lei seja efetivada. 

Art. 3o  Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos 
previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, 
respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 
30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998. (BRASIL, 2010, não 
paginado). 
 

 Em 2014, com a aprovação pelo Congresso do II Plano Nacional de Educação – 

PNE17 (Lei nº 13.005/2014) para o decênio 2014-2024, acirra-se o debate. Apesar de o Plano 

não trazer nenhuma meta direcionada explicitamente para as bibliotecas escolares, salienta a 

capacitação dos profissionais (incluindo o bibliotecário). 

Este prazo parece-nos difícil de ser cumprido. Conforme apontado, de acordo com o 

Censo Escolar realizado em 2016, divulgado pelo MEC/INEP, apenas 21% das escolas 

públicas do país tinham biblioteca e na rede privada, apenas 38%.  Com base nessas 

informações, a Deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) encaminhou para análise do Plenário da 

Câmara, o Projeto de Lei 9.468/18 que prorrogava para 2024 o prazo para que todas as 

escolas do país tivessem biblioteca, com acervo mínimo de um livro para cada aluno 

matriculado e um bibliotecário por escola. O projeto também alterava o conceito de biblioteca 

escolar, substituindo a palavra “acervo” por “equipamento cultural”. O objetivo era 

desnaturalizar um olhar já cristalizado acerca da instituição, vista como “depósito de livros”; 

mostrar que a sua função era bem mais ampla dentro da sociedade do que apenas armazenar 

livros, apesar de sabermos que são raros os momentos em que as políticas públicas vão nessa 

direção.  

                                                        
17  “O PNE é um ato legislativo que está previsto na Constituição Federal e tem a duração de dez anos. O Plano 
atual pretende regular o sistema nacional de educação por meio de vinte metas. Cada meta apresenta diversas 
estratégicas que possibilitam o seu alcance.” (SALA; MILITÃO, 2017, p.4680). 

 



   85 

 

 Umas das lacunas que Oriá (2017) aponta é a de que a Lei “[...] não determinou, por 

exemplo, qual ente federativo seria responsável pela implantação de bibliotecas nas escolas e 

com que recursos orçamentários”. (ORIÁ, 2017, p.10). O autor ainda relata que a Lei não 

indica nenhuma penalidade ou sanção para aqueles que venham a descumpri-la, “[...] fazendo 

com que, passados sete anos, [nove anos] ainda tenhamos muitas escolas desprovidas de 

bibliotecas” (ORIÁ, 2017, p.14). Outro questionamento é o fato de a Lei ser tão econômica 

em suas recomendações: “[...] um acervo mínimo de um livro para cada aluno matriculado e 

com um bibliotecário atuando na instituição escolar”. (ORIÁ, 2017, p.16). 

 Não queremos ser pessimistas ou realizar algum tipo de conspiração, mas a impressão 

que dá é que a Lei n.º 12.244/2010 desconsidera a opinião dos bibliotecários que, quase 

sempre, não tiveram papel de destaque quando o assunto era leitura ou livros, pois sempre se 

deu mais ênfase ao professor, o que confirma as ocorrências normativas. Outrossim, 

caminhamos na direção dos “interesses” das editoras que garantem, com mais uma lei, a 

exigência de aquisição de livros pelo sistema de ensino. Parece-nos que ainda está longe da 

realidade brasileira, uma concepção de biblioteca escolar como lugar de fruição, criação, 

discussão e produção de conhecimentos. 

Carvalho (2013), refletindo no sentido de superar estes problemas, aponta fatores 

políticos e pedagógicos que devem ser observados com vista ao aprimoramento institucional 

da Lei n.º 12.244/2010, sendo os fatores políticos: 
 

a)    Designação de um orçamento financeiro previsto em Lei para que as 
bibliotecas públicas e escolares invistam um determinado teto de 
seus faturamentos em bibliotecas escolares; 

b)    Estabelecimento de algum tipo de punição (prefiro chamar de 
responsabilidade compulsória) para as instituições que não 
cumprirem com os requisitos mínimos exigidos em Lei; 

c)    Engendramento de uma comissão de cunho municipal, estadual e/ou 
federal formadas por bibliotecários, educadores, outros profissionais 
e órgãos políticos, visando promover efetivos subsídios para o 
cumprimento da Lei; 

d)    Fiscalização referente ao cumprimento seja de cunho político-
jurisdicional (Ministério Público, Tribunal de Contas), seja de cunho 
político-institucional (órgãos da classe da Biblioteconomia e 
correlatos). (CARVALHO, 2013, p. 2). 

 

Os fatores pedagógicos envolvem pontos internos e externos. Os internos são aqueles 

que dependem exclusivamente da Biblioteconomia, em especial de suas escolas de formação. 

Dentre eles, destacam-se: a) Criação de cursos de especialização em bibliotecas escolares; b) 

Desenvolvimento mais efetivo de atividades de pesquisa, extensão e ensino em bibliotecas 
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escolares, que possam engendrar documentos oficiais e outras contribuições consideráveis 

para atuação da e na biblioteca escolar (CARVALHO, 2013, p.3). 

O que se conclui, mediante a narrativa da história dos atores nos cenários político-  

econômicos nacional, é que a presença das bibliotecas escolares na legislação educacional é 

recorrente, mas a sua institucionalização, como um direito, ainda é recente. Os interesses 

políticos, econômicos, sociais e culturais que permeiam as conjunturas dos diferentes regimes 

de informação aqui estudados, talvez seja o principal motivo de termos uma Lei (a Lei 

12.244) promulgada apenas em 2010. 

Nos anos 2000, os debates acerca da “competência informacional” e do direito à 

informação, ganham destaque por parte dos organismos internacionais como a 

IFLA/UNESCO, que recomendam aos governos “[...] capacitar pessoas, em todos os 

momentos da vida, para buscar, a avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para 

atingir suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais”.  Isso demonstra que, no 

atual regime, a informação é um dado crucial para que “[...] indivíduos, empresas, regiões e 

nações obtenham vantagens competitivas”. Nota-se que a informação é caracterizada dentro 

da lógica do mercado e das trocas comerciais com o objetivo de “promover a inclusão social 

em todas as nações”. (DECLARAÇÃO DE ALEXANDRIA, 2005, não paginado). 

Em síntese: as bibliotecas escolares existem desde o Brasil Colônia, com os colégios 

dos jesuítas, mas seu percurso normativo – no sentido de constituir-se como uma prática legal, 

um direito subscrito às leis da educação – inicia-se com a publicação do Manifesto dos 

Pioneiros, em 1932.  

Na década de 1970, com o afastamento dos escolanovistas por parte dos governos 

militares, e também dos debates educacionais, a biblioteca escolar voltou a ser esquecida. A 

pedagogia tecnicista, consagrada com a Reforma do Ensino (Lei 5.692/71) estabeleceu a 

obrigatoriedade da “prática de pesquisa na escola”, contudo, delegou essa função à biblioteca 

pública e aos editores de enciclopédias.  

Ao longo das décadas de 1980-2000, foram desenvolvidos muitos planos e programas 

que enalteceram o livro e a leitura, embora sem mencionar a biblioteca e o bibliotecário. E 

quando, por fim, chega-se à “Lei de universalização das bibliotecas escolares”, encontramos 

uma legislação sucinta, que deixa a desejar porque seu conceito de biblioteca é limitado à 

“coleção de livros”. Faltando apenas um ano para alcançarmos o prazo estabelecido pela Lei 

(2010-2020) houve um recuo do governo federal, sob a alegação de que as escolas de 
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Biblioteconomia do país ainda não estavam preparadas para atender a demanda por 

bibliotecários escolares, sugerindo-se a prorrogação do prazo para 2024.  E talvez não estejam 

mesmo, pois, parece que no campo do ensino e/ou da pesquisa, o discurso da biblioteca 

escolar ecoa em tons muito baixos, pois há poucas repercussões envolvendo a produção 

acadêmica sobre a temática nas instituições de ensino superior e em seus fóruns de discussão 

como, por exemplo, o ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação. É isso que procuramos averiguar na seção seguinte, por meio de levantamento e 

análise da produção bibliográfica dos profissionais e pesquisadores acerca da temática e, 

especificamente, a respeito da Lei.   

A seção que se segue, visa mapear a produção de estudos e pesquisas voltados para as 

bibliotecas escolares nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação, áreas do 

conhecimento que mais deveriam estar preocupadas com a consolidação da instituição 

“biblioteca escolar”, a fim de evidenciar os avanços ou retrocessos acerca da produção 

científica relacionada à temática. 
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4 OS OLHARES DOS PESQUISADORES E PROFISSIONAIS 
 

O quarto momento da pesquisa foi analisar artigos que versassem sobre o tema 

“biblioteca escolar” e sobre a Lei n.º 12.244 /2010. Para isso, utilizamos a metodologia de 

Laurence Bardin (2011) denominada análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011) as 

inferências fazem parte das análises de comunicações de qualquer material coletado em 

pesquisas, sejam documentos textuais, impressos, relatos orais, etc., e são necessárias para 

conhecermos não apenas quem comunica, mas o porquê, para quê e para quem se comunica.  

“[...] O interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão 

ensinar após serem tratados (por exemplo, por classificação)” (BARDIN, 2011, p.48). 

Análise de conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens; indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48).  

 

Henry e Moscovici (1968 apud BARDIN, 2011, p. 46), afirmam que a análise de 

conteúdo permite “[...] caracterizar as condições de produção [e] o conjunto de produção 

constitui o campo das determinações do texto”.  Dessa forma, não nos propomos a analisar os 

textos pelo viés conotativo, na busca dos sentidos que estes podem produzir no leitor, mas 

observar o seu sentido denotativo, ou seja, o sentido lato da palavra no contexto da discussão.  

Por meio de levantamento, nas bases de dados BENANCIB e BRAPCI e nos anais do 

CBBD18, buscou-se artigos para análise observando a recorrência das palavras “biblioteca 

escolar”, “biblioteca na escola”, “Lei 12.244/12”, no titulo, no resumo e corpo do texto, 

conforme explicitaremos mais adiante. 

O sentido atribuído à biblioteca escolar foi inferido a partir das abordagens dadas 

pelos autores ao discorrem sobre o assunto, permitindo-nos classificar os artigos em: (a) 

relatos de experiências; (b) estudo de caso; (c) pesquisa bibliográfica/revisão de literatura.  

Essa classificação ajudou-nos a fazer inferências de modo a identificar a concepção de 

biblioteca escolar predominante entre os autores.  

 O mapeamento da produção intelectual permite-nos fazer inferências através da 

análise dos dados quantitativos. Por exemplo: o grau de envolvimento do autor com a 

                                                        
18 Especificamente nos fóruns brasileiros sobre Biblioteconomia Escolar, promovidos durante os CBBDs. 
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temática; se o pesquisador/profissional bibliotecário tem vínculo orgânico com o assunto; se 

pesquisa e escreve sobre o tema com frequência; se discute a questão nos fóruns da área, etc. 

Essas análises ajudaram-nos a conhecer como a biblioteca escolar e temas a ela correlatos, 

como a legislação que institui sua universalização, são abordados por profissionais e 

pesquisadores em eventos como o CBBD/Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar e o 

ENANCIB, respectivamente.  

As inferências auxiliam na indagação sobre o que levou um determinado autor a 

desenvolver tal enunciado e quais as consequências que esse enunciado pode provocar 

(BARDIN, 2011).  Trata-se de uma “[...] uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” 

(BERELSON, 1952 apud BARDIN, 2011, p. 24).   

Nesse estudo, atenta-se principalmente a entender as abordagens dos autores. Assim, 

procurou-se, por meio da leitura dos artigos e da terminologia usada na construção dos 

enunciados, inferir a abordagem e a concepção de biblioteca escolar a ela subjacente.  Além 

disso, procurou-se também conhecer o “lugar” da biblioteca escolar nos enunciados, a 

discussão sobre sua legislação e os autores mais orgânicos à temática. 

 

 

4.1 O OLHAR DO PESQUISADOR 
 

Para incorporar os trabalhos dos pesquisadores da área de Biblioteconomia e Ciência 

da informação que desenvolveram pesquisa sobre a biblioteca escolar, e que em seus artigos 

discutiram a Lei n.º 12.244/10, foram realizadas buscas cobrindo o período de 2002 a 2018. 

Esse período totaliza 16 anos de publicações nos anais do mais importante evento da área: o 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação – ENANCIB, principal canal 

de exposição de trabalhos científicos da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-graduação 

em Ciência da Informação – ANCIB.  

Biblioteca escolar é uma área de estudo da Biblioteconomia, que tem sido pesquisada 

nos cursos de pós-graduação em Ciência da Informação. Portanto, procurou-se lançar mão das 

informações geridas pela associação responsável pelo campo, por ser esta reconhecida como 

“[...] a sociedade científica de âmbito nacional mais importante nessa área, [cuja] a maior 

parte de seus associados são professores e pesquisadores ligados aos cursos formais de pós-

graduação em Ciência da Informação do país” (MULLER; MIRANDA; SUAÍDEN, 2000, 

p.293). A associação, além disso, tem por função: “Congregar instituições, pesquisadores, 
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estudantes de pós-graduação e profissionais egressos da pós-graduação em ciência da 

informação e áreas afins (COSTA; SILVA; et al., 2010, p.126). 
 
[...] a ANCIB congrega a comunidade brasileira de pesquisadores da área de 
Ciência da Informação, o conjunto de trabalhos apresentados em seus 
encontros pode ser considerado representativo do estado da arte da pesquisa 
em Ciência da Informação, no Brasil, naquele momento (MULLER; 
MIRANDA; SUAÍDEN, 2000, p.293).  
 

A decisão pelo ENANCIB deu-se pela representativa do evento dentro do campo 

informacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação no que tange às temáticas da área, 

como a biblioteca escolar.  Ou seja, os Anais do Encontro (ENANCIB) foram acionados por 

sua importância e legitimidade, por ser a produção científica mais relevante para a associação 

(ANCIB) e seus membros – os pesquisadores. 

O ENANCIB teve sua primeira edição no ano de 1994, na cidade de Belo Horizonte 

(MG). No início não teve uma regularidade, apenas a partir de 2005 passou a ser realizado 

anualmente (LEANDRO et al., 2018, p. 395). O encontro nacional é uma das atividades da 

associação e caracteriza-se como um “[...] fórum de debates e reflexões que reúne 

pesquisadores interessados em temas especializados da Ciência da Informação, organizados 

em Grupos de Trabalho”. (COSTA et al., 2010, p.130). O evento começou com seis grupos de 

trabalho (GTs), que reuniam artigos abarcando diferentes assuntos relacionados à Ciência da 

Informação19. Atualmente o ENANCIB tem onze grupos de trabalho com no mínimo de 15 

comunicações de pesquisa por GT.  

O ENANCIB é uma esfera de enunciações, caracterizado como canal de 
comunicação formal consolidada a partir da institucionalização social da 
área que se acredita ter começado pela iniciativa do IBBD20 enquanto órgão 
responsável não apenas por criar o primeiro curso de mestrado em Ciência 
da Informação (1970) no país, mas por oferecer elementos fundamentais 
para a consolidação da área baseando-se nas políticas de estado (LIMA; 
CAPRIOLI; MORAES, 2018, p.3641). 

 

Os GTs são grupos de pesquisa por interesse temáticos. “Embora os temas que 

caracterizam os GTs tenham permanecido basicamente os mesmos nos [primeiros] quatro 

Encontros, houve algumas mudanças nos grupos temáticos inicialmente estabelecidos [...]”. 

(MULLER; MIRANDA; SUAÍDEN, 2000, p.294). Conforme ressaltam os autores, os grupos 

                                                        
19 ANCIB – Institucional. Disponível em <https://www.ancib.org.br/front-page>. Acesso em 23 de abr. de 2019. 
20 IBBD – Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, atual Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia – IBCT. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Informa%C3%A7%C3%A3o_em_Ci%C3%AAncia_e_Tec
nologia  Acesso 03 de jun. de 2010. 
 

https://www.ancib.org.br/front-page
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Informa%C3%A7%C3%A3o_em_Ci%C3%AAncia_e_Tec
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de trabalho são importantes, pois são fóruns de debates, cuja comunicação é propagada depois 

de avaliada pelos pares, o que dá legitimidade e reconhecimento àqueles que dele participam, 

tanto às pessoas como as instituições que representam.  

Como dito anteriormente, os artigos selecionados para esse estudo restringe-se àqueles 

que têm a temática “biblioteca escolar” e sua respectiva legislação. O objetivo foi verificar 

quantos autores estudam, pesquisam e escrevem sobre as bibliotecas escolares e quais destes 

estão vinculados às pós-graduações; identificar sob que aspecto eles abordam o assunto, a 

saber: revisão de literatura, estudo de caso, relato de experiência, aspectos esses relacionados 

à metodologia aplicada na realização dos estudos comunicados. Esta foi uma classificação 

preliminar para inferir os sentidos que atribuem à biblioteca escolar.  Outro aspecto observado 

foi compreender as abordagens sobre a questão legal que envolve o tema, basicamente se 

havia artigos abarcando discussões sobre a Lei n.º 12.244/10. O recorte cronológico para o 

levantamento dos trabalhos, como exposto na introdução desta dissertação, são oito anos antes 

e oito anos depois da promulgação da Lei n.º 12.244/2010, ou seja, investigamos de 2002 a 

2018. 

Os trabalhos escolhidos foram comunicações orais e pôsteres que discutiram ou se 

apropriaram, mesmo que de forma sucinta, da legislação acerca da universalização da 

biblioteca escolar. No entanto, outros trabalhos a respeito de biblioteca escolar, foram 

contabilizados a fim de percebermos, dentro do universo mapeado, quantos de fato discutiram 

a questão legal. 

A pesquisa foi realizada no BENANCIB, banco de dados que reúne os trabalhos 

apresentados nos encontros do ENANCIB, desde o ano 1994 – sua primeira coleção – até o 

ano de 2016, porém para os anos de 2017 e 2018 precisou-se recorrer a outra base de dados: a 

Base de Dados Referencial de Artigos e Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). 

O BENANCIB é repositório criado no âmbito do projeto de pesquisa “Questões em 

rede” coordenado pela Prof.ª Lídia da Silva Freitas, até 201721 no âmbito do Grupo de 

Pesquisa “Informação, Discurso e Memória”, da Universidade Federal Fluminense, em 

parceria com a ANCIB. Foi “[...] viabilizado por financiamento da Fundação Carlos Chagas 

de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), Bolsas do CNPq e pelo apoio técnico da 

                                                        
21 Com a aposentadoria da Prof. Lídia Freitas em 2018, o BENANCB, passou as ser administrado pela Prof. 
Michelly Jabala M. Vogel, integrante do corpo docente do Departamento de Ciência da informação da 
Universidade Federal Fluminense.  
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Superintendência de Tecnologia da Informação – STI/ UFF, onde também está hospedado”. 

(FREITAS, et al., 2012, p.6). 

Em “Questões em Rede – Coleções” – BENANCIB a busca foi feita pelos seguintes 

termos no Dspace: biblioteca escolar; bibliotecas escolares; biblioteca na escola; bibliotecas 

nas escolas; bibliotecário escolar; Lei n.º 12.2444/2010; e 12.244/10; nos campos título, 

palavra chave e resumo. 

No segundo momento, após o resultado das pesquisas, e tendo a totalidade de 

trabalhos expostos no evento, concentramos esforços para localizar aqueles que abordaram 

especificamente a Lei n.º 12.244/2010. Nesse caso, foi utilizado o atalho control + F para 

investigar, juntamente com a leitura dos arquivos – os pdfs. A procura foi feita com os 

seguintes termos: legislação; projeto de lei; lei; promulgação e universalização.  

A finalidade foi encontrar nos artigos levantados, no período de 2002 a 2018, 

comentários, análises, discussões e apontamentos sobre a Lei, seu projeto, substitutivos, etc. 

Verificar se os pesquisadores tinham conhecimento e desenvolviam estudos e pesquisa a 

respeito da Lei, ou se despertaram para essa questão apenas depois que a norma legal foi 

promulgada. Sendo assim, procuramos mapear se houve aumento de trabalhos com menções à 

legislação após o ano de 2010. 

Como o BENANCIB disponibilizava apenas os anais do ENANCIB até o evento de 

2016, elegemos a BRAPCI como nosso segundo banco de dados e pesquisa. A base tem 

oferecido importante contribuição para a área, pois arquiva e gerencia artigos, relatos de 

experiência e trabalhos científicos de profissionais da área da Ciência da Informação, 

Biblioteconomia e Arquivologia desde 1972 até a atualidade22, incluindo, mais recentemente, 

os anais do ENANCIB. 

A Brapci amplia o espaço documentário permitido ao pesquisador, facilita a 
visão de conjunto da produção na área, ao mesmo tempo, que revela 
especificidades do domínio científico. Atualmente disponibiliza referências e 
resumos de 19.255 textos publicados em 57 periódicos nacionais impressos e 
eletrônicos da área de CI. Dos periódicos disponíveis 40 estão ativos e 17 
históricos (descontinuados) (BRUFREM; COSTA; GABRIEL JÚNIOR et 
al., 2010). 
 

                                                        
22 BRAPCI - Disponível em:  http://www.brapci.inf.br/index.php/res/about. Acesso em 03 de maio de 2019. 

 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/about.


   93 

 

Apesar de a BRAPCI ter agrupado o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação - ENANCIB, como uma de suas coleções indexadas, ela dispõe apenas das 

seguintes edições deste evento: 11º, 18º e 19º dos anos 2011, 2017 e 2018 respectivamente. 

Portanto, utilizamos o repositório BENANCIB como canal oficial e a BRAPCI, como 

recurso para completar o levantamento dos eventos que faltavam no repositório. Por fim, 

confirmamos às informações nos sites oficiais que disponibilizam os anais dos ENANCIBs. 

 

4.1.2 PESQUISADORES: DADOS E ANÁLISES 
 

Na pesquisa realizada, localizamos 24 (vinte e quatro) trabalhos sobre a temática 

biblioteca escolar, dentre eles 16 (dezesseis) na modalidade Comunicação Oral e 5 (cinco) na 

modalidade pôster.  No entanto, 3 (três) trabalhos não puderam ser identificados quanto à 

modalidade, pois não havia essa informação nem no site dos anais, nem no repositório do 

BENANCIB, nem nos próprios trabalhos, sendo 2 (dois) do ano de 2003 e 1 (um) de 2005. 

 Descobriu-se durante a pesquisa, que em 2002 não houve evento, por isso 

contabilizamos a partir de 2003, porém já em 2004 novamente não houve evento. Feitos esses 

esclarecimentos, abaixo (Gráfico 1) observamos a totalidade de trabalhos levantados com a 

temática de biblioteca com escolar e os que trataram da Lei n.º 12.244/2010. 

 

GRÁFICO 1: ENANCIB - Quantitativo de trabalhos de 2002 a 2018 

 
Fonte: autoria própria 
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Conforme demonstra o Gráfico 1, no ano 2006 não há trabalhos a respeito das 

bibliotecas escolares.  Contudo, a partir do ano de 2007, em todos os Encontros, há pelo 

menos um trabalho sobre a temática. Mas é somente no ano de 2010 que se iniciam as 

discussões acerca da lei de universalização das bibliotecas escolares, ou seja, somente 

quando a mesma já fora sancionada. Antes de sua promulgação não foi encontrado nenhum 

trabalho, apesar de o Projeto de Lei ter entrado em tramitação no Congresso Nacional desde 

2003.  

Bardin (2011) orienta que, para a análise de conteúdo a pesquisa pode ser 

desenvolvida por meio de inferências, recorrendo-se aos indicadores quantitativos. Isto 

significa que podemos inferir a partir dos dados levantados e assim fazer análises e sínteses. O 

ato de inferir – deduzir de maneira lógica – se desenvolve por meio de três etapas. Etapa 1 - 

Descreve-se: para a descrição é necessário perguntar quais são as características do texto. 

Etapa 2- Categorizar e classificar. Etapa 3. Analisar o conteúdo. 

Sendo assim, as inferências explicitam as abordagens, que podem ser classificadas e 

analisadas. Bardin (2011) indaga “[...] quais são as consequências que a determinação do 

enunciado (isto é, do que é dito explicitamente) vai provocar?” No caso desta pesquisa, 

inferimos que muitos relatos de experiência enunciam a percepção da biblioteca como 

lugar/espaço onde se realiza atividades de leitura e guarda de livro, e não como uma entidade, 

conceitualmente definida no campo da Biblioteconomia. Após a categorização e classificação 

dos artigos, pôde-se inferir a predominância dos relatos de experiência e estudos de caso em 

comparação com as revisões de literatura, questão essa que será detalhada mais adiante. 

 Segundo Bardin (2011), temos que caracterizar quais informações são essenciais para 

inferirmos uma determinada perspectiva de análise. Esse processo por vezes exige a 

classificação da classificação, criação de categorias e subcategoria que ajudam na 

interpretação dos enunciados e a entender o seu significado. Nesse estudo, a categoria 

comunicação cientifica foi classificada em: (a) relatos de experiências; (b) estudo de caso; (c) 

pesquisa bibliográfica/revisão de literatura, conforme mencionado na introdução desta seção.  

No caso dos relatos de experiência, um artigo para carregar esse significado e assim 

ser classificado, deveria ter as seguintes características: ser restrito a uma instituição, explanar 

sobre uma atividade, deter-se a um curto período de tempo. Enfim, foram essas características 

que encontramos nas ocorrências “relatos de experiências”.  A seguir outras inferências foram 

feitas de modo a estabelecer parâmetros para classificar todos os 24 artigos sobre biblioteca 

escolar, pôsteres ou comunicações orais, expostos no ENANCIB no período de 2002 a 2018. 
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Na análise feita foram identificados termos e palavras específicas para caracterizar 

Estudo de Caso e Relato de Experiência, estas recorrentes de imediato nos resumos dos 

trabalhos. No entanto, para a abordagem “Pesquisa bibliográfica/Revisão de literatura”, 

notou-se formas específicas sob as quais os autores salientavam suas questões ao fazer suas 

revisões, sendo as expressões “em crítica à...”; “na busca de soluções” as mais recorrentes 

nesses trabalhos, tanto nos resumos como no corpo do texto. Vejam abaixo (Quadro 2) as 

ocorrências de palavras e/ou expressões encontradas que levaram a caracterizar as respectivas 

abordagens.  
 

QUADRO 2 – ENANCIB - Expressões características das abordagens  
 

(A) Estudo de 
Caso 

“Sob o ponto de vista dos clientes/usuários”; “o papel dos serviços e 
produtos”; “verificar a qualidade”; “diagnóstico/diagnosticar”; “constatou-se 
que”; “coleta de dados para resultados”; “coleta e análise de dados”; 
“apresenta resultados, de acordo com a metodologia aplicada”; “abordou-se”; 
“abordagem qualitativa”; “entrevistas semiestruturadas”; ou o próprio termo 
“estudo de caso” citado na metodologia do artigo ou pôster. 

(B) Relato de 
Experiência 

 

 

“Enfocar/relatar a experiência”; “atividades desenvolvidas”; “atividade 
desenvolvida na... (nome da biblioteca e instituição); “atividades realizadas”; 
“investigar práticas ocorridas”; “relata o desenvolvimento de um dispositivo 
informacional na biblioteca escolar; ou o próprio termo “relato de 
experiência” citado na metodologia do artigo ou pôster. 

(C) Pesquisa 
bibliográfica/Revis

ão de literatura 

 

Em crítica à...  Abordagens visando à delimitação e/ou expansão do assunto... 
Contextualização... Fundamentado em... Nas questões de políticas públicas 
(exposição de contexto geral), ou o próprio termo “revisão de literatura”, 
citado na metodologia do artigo ou pôster. 

Fonte: autoria própria 

 

Para definir as abordagens classificadas (Quadro 1) recorremos à autora Elisabete M. 

M. de Pádua que, em seu livro “Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico-prática” (2012), 

indica como caracterizar as coletas de dados e explorar essas abordagens nas pesquisas.  

Para Pádua (2011, p.55) “[...] a pesquisa bibliográfica é fundamentada nos 

conhecimentos de biblioteconomia, documentação e bibliografia; sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato com o que já se produziu e registrou a respeito do seu tema de 

pesquisa”. Por isso, quando essa abordagem é apresentada na pesquisa, o autor/pesquisador 

tem o intuito de arrolar o conhecimento a respeito de uma temática, levantar autores 

referências, articular as discussões, encerra um ponto dentro da temática, ou expande o 

conceito. As pesquisas bibliográficas fazem parte de uma abordagem maior conhecida como 
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revisão de literatura. Objetivam explorar mais o assunto de modo a provocar uma análise mais 

densa sobre a temática discutida. 

Os estudos de caso são “[...] considerados como um tipo de análise qualitativa, o 

estudo de caso pode complementar a coleta de dados em trabalhos acadêmicos, ou constituir, 

em si, um trabalho monográfico”. (PÁDUA, 2011, p.74). Além disso, o estudo de caso não 

pode ser “[...] considerado uma técnica que realiza a análise de indivíduos [e instituições] em 

toda sua unicidade, mas é uma tentativa de abranger as características mais importantes do 

tema que se está pesquisando, bem como seu processo de desenvolvimento”. (PÁDUA, 2011, 

p.74).  

Como metodologia de pesquisa, o estudo de caso tende a apresentar uma perspectiva 

sobre o assunto, trazer uma colaboração por meio dos dados levantados através de 

questionários, entrevistas, etc. Normalmente, o pesquisador busca se aprofundar em questões 

bem especifica (tipificadas como casos) e procura coletar dados, de modo a ter um 

conhecimento do problema.  

O outro tipo abordagem, classificada segundo a incidência das características, foi o 

relato de experiência. Segundo Pádua (2011, p.77) os relatos, normalmente, são “[...] 

experiências vividas pelo pesquisador (acadêmicas ou institucionais) que podem ser úteis para 

a pesquisa e muitas vezes significar o único recurso para coleta de dados, principalmente nas 

áreas onde o saber científico é estruturado”. Os relatos de experiência objetivam interpretar a 

situação real que por vezes são presenciadas corriqueiramente pelo investigador. Os relatos 

quase sempre narram situações da ação profissional, descrevem acontecimentos, atividades, 

ações de intervenção em uma dada instituição.  

Na pesquisa feita, dos 24 (vinte e quatro) trabalhos levantados, entre pôsteres e 

comunicações orais, expostos nos ENANCIBs as abordagens quantificadas ficaram assim 

classificadas. 
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GRÁFICO 2: ENANCIB - Quantitativo de trabalhos por abordagem de 2002 a 2018 
 

 
Fonte: autoria própria 

 

Percebe-se (Gráfico 2), nos 24 trabalhos levantados, que o maior número de 

abordagens desenvolvidas sobre a biblioteca escolar no ENANCIB, de 2002 a 2018, são do 

tipo (A) - Estudos de Caso, com 14 ocorrências. Essa amostragem revela que os 

pesquisadores estão preocupados em diagnosticar, por meio da coleta de dados, e analisar a 

qualidade de um serviço ou produto oferecido pela biblioteca escolar. Nos trabalhos 

levantados encontramos alguns exemplos: perceber a atuação do bibliotecário escolar como 

incentivador na prática de pesquisas junto aos estudantes; observar a prática leitora nas ações 

da biblioteca; submeter a biblioteca a um parâmetro, como as diretrizes da IFLA /UNESCO 

ou a Lei n.º12.244/2010. Nesses relatos também constavam discussões acerca da inserção das 

tecnologias de informação: automatização, internet, entre outras. Os artigos, em sua maioria, 

apresentam a biblioteca como um local, um ambiente a ser analisado e diagnosticado. As 

entrevistas e/ou questionários foram as metodologias utilizadas.  

A abordagem (B), Relato de experiência, salienta um olhar para as bibliotecas 

escolares analisando-as sob o ponto de vista de um local onde as atividades acontecem. 

Apresenta a mesma ocorrência da abordagem (C), Pesquisa bibliográfica/Revisão de 

literatura, ambas com 5 (cinco) resultados. 

Dos 24 artigos e pôster, apenas 10 (dez) fizeram menção à temática da 

legislação/universalização das bibliotecas escolares. A seguir (Quadro 2) elencamos as 

características das abordagens desses textos. 
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QUADRO 3: ENANCIB – Características das abordagens.  
Trabalhos que citaram a Lei n.º 12.244/10 

 
OCORRÊNCIAS CARACTERÍSTICAS/ABORDAGENS 

 

1 (uma vez) 

a) Sinalizou a publicação da Lei n.º 12.244/2010 como forma positiva; um novo 
recurso que propiciará o funcionamento das bibliotecas escolares no Brasil. 
Abordou a Lei como referencial para o estabelecimento das tecnologias de 
informações nas bibliotecas, por meio dos recursos a serem investidos 
obrigatoriamente por causa da Lei. 

b) Apresentou sucintamente a Lei n.º 12.244/2010, usando-a como argumento 
para criação da disciplina “Biblioteca escolar” nos cursos de Biblioteconomia e 
Documentação. 

c) Analisou a biblioteca escolar como uma instituição social e mencionou a Lei n.º 
12.244/2010 e as possibilidades de sistematização de demandas de pesquisa sobre 
o a temática. 

d) Apenas citou a Lei n.º 12.244/2010, de forma sucinta, como esperança para a 
grande demanda e ausência de bibliotecas nas escolas. 

3 (três vezes) 
e) Discutiu pontos (artigos) da Lei n.º 12.244/2010, no contexto de políticas 
públicas; b) Trouxe a Lei n.º 12.244/2010 de forma sucinta, apenas como citação. 

Fonte: autoria própria 

 

Nos 10 (dez) trabalhos com discussões sobre a universalização das bibliotecas 

escolares: em três ocorrências a legislação foi apenas citada não havendo discussão. Em 

outras três ocorrências foram encontrados artigos que abordavam a Lei e outras políticas 

públicas no contexto da Educação. Apenas quatro trabalhos abordaram a legislação de forma 

específica aproximando-a de uma questão polêmica: a inserção da Biblioteca Escolar como 

disciplina nos currículos dos cursos de graduação de Biblioteconomia no Brasil. 

Além de indicar o levantamento das características, Bardin (2011) aponta que 

podemos realizar inferências a partir da procedência (o emissor e a situação na qual este se 

situa). A procedência é avaliada a partir do autor – o emissor.  

Dada essa possibilidade, procurou-se categorizar os pesquisadores, mapeando seu 

engajamento com a temática. Chamou-se de “orgânico” todo autor que participa de grupos de 

pesquisa sobre biblioteca escolar, pois isso revela que ele está engajado na área; pesquisa e 

discute com outros pesquisadores a temática. Nessa fase procurou-se: conhecer os autores que 

escreveram para o ENANCIB e que estão envolvidos em pesquisas sobre a biblioteca escolar; 

identificar se discutem a temática em grupos de pesquisa. 
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 Bardin (2011) orienta que tratemos os conteúdos por classificação. Os trabalhos 

podem ser classificados pela proveniência (geográfica ou institucional) da autoria. Isso levou-

nos a indagar? Quem são os pesquisadores que escrevem sobre biblioteca escolar no Brasil? 

No caso do ENANCIB, a qual GT se filiam para expor suas comunicações? No Gráfico 3 

expomos os todos os autores. 

 

GRÁFICO 3: ENANCIB - Biblioteca escolar: publicações por autor (2002-2018) 

 

Fonte: autoria própria 
 

O gráfico 3, supracitado, relaciona todos os autores que publicaram trabalhos no 

ENANCIB no período analisado. Apesar da baixa ocorrência de estudos sobre biblioteca 

escolar entre os pesquisadores que participam do ENANCIB, observamos que a autora Maria 

Isabel de Jesus Sousa Barreira foi a que mais publicou trabalhos voltados para a temática, 

com quatro ocorrências. Cruzando os dados, com o Diretório de Grupos de Pesquisas do 

CNPq23, verificou-se que autora participa de grupos de pesquisa, mas nenhum deles é voltado 

para a biblioteca escolar especificamente.   

A pesquisadora Adriana Bogliolo Sirihal Duarte ficou em segundo lugar, publicando 

três trabalhos sobre biblioteca escolar, e identificamos que ela participa de grupo de pesquisa 

voltado para temática. Adriana Duarte tem o que chamaremos de “engajamento orgânico”, 

pois se dedica fora do evento (ENANCIB) aos estudos da biblioteca escolar.  

                                                        
23Grupo de Pesquisa – Consulta 
Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf. Acesso em 03 de maio de 
2019. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf.
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Nos estudos sobre regimes de informação, conhecer quem são os sujeitos e seus 

enunciados e os recursos que buscam para validar seus discursos e legitimar suas falas são 

estratégias que nos permitem identificar ações de informação “[...] realizadas por grupos de 

atores sociais onde os elementos que os compõem estão definidos dentro de um fluxo de 

produção, organização, comunicação e transferência de informações [...]” (BEZERRA et al. 

2016, p.61) em um espaço social específico, como os fóruns científicos. 

A partir dessa direção, ampliaram-se as análises de modo a verificar quais Grupos de 

Trabalho (GTs) do ENANCIB mais receberam trabalhos com a temática biblioteca escolar, 

entre os anos de 2002 a 2018. A estratégia de olhar os “lugares de fala” é também indicada 

por Bardin (2011) quando sugere classificar as categorias de discussão dos conteúdos 

levantados pelos autores apontando “lugares geográficos”.  

Nessa pesquisa, substituímos os “lugares geográficos” por “lugares de fala”, ou 

melhor, identificando quais GTs acolheram e discutiram a temática da biblioteca escolar, 

concedendo-lhe um “lugar de fala”.  O Gráfico 4 traz a relação dos GTs que receberam 

trabalhos com as temáticas “biblioteca escolar” e “Lei n.º 12.244/2010”. 

 

GRÁFICO 4:  ENANCIB - Quantitativo de trabalhos por GTs (2002-2018) 

 
Fonte: autoria própria 
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No Gráfico 424 observamos maior ocorrência de discussões sobre a biblioteca escolar 

no GT 3 - Mediação, Circulação e Apropriação da Informação. No entanto, há maior 

incidência de trabalhos no GT 5 - Política e Economia da Informação, principalmente quando 

as discussões envolvem biblioteca escolar e legislação.   

O Gráfico 5 representa total de trabalhos recebidos nos GTs que abrigaram 

comunicações ou pôsteres sobre as temáticas “biblioteca escolar” e  “Lei n.º 12.244/2010” e 

as respectivas frequências.  

 

GRÁFICO 5: ENANCIB - Total de temas abordados. Comparação das temáticas: biblioteca 
escolar e Lei n.º 12.244/10 

 
Fonte: autoria própria 

 

Em relação à amostragem geral por GTs (Gráfico 5), os números são bem pequenos. 

Na verdade, pouco se aborda as bibliotecas escolares e quiçá sua legislação no que tange ao 

total de trabalhos apresentados. Percebe-se que não há representatividade do tema no 

ENANCIB; que há um porcentual bem baixo, de no máximo quatro trabalhos, em 2018, o 

maior número até então levantado. O GT 3 - Mediação, circulação e apropriação da 

informação - teve 10 (dez) trabalho abordando a Lei nº 12.244/10 de um total de 36 trabalhos 

                                                        
24 O gráfico sinaliza duas vezes o GT 4 porque este GT mudou de nome.  A primeira indicação refere-se ao GT 4 
Informação e Sociedade/Ação cultural que foi extinto em 2010.  A segunda, ao GT 4 Gestão da informação e 
do conhecimento nas organizações. 
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apresentados, isso no ano de 2018, data bem próxima da estipulada (2020) para a efetivação 

da Lei.  

Conforme Gónzalez de Gómez (2019, p.139), deslocamentos práticos e discursivos 

sempre ocorrem quando um determinado enunciado ganha destaque no fluxo das 

informações, como a ascensão dos debates sobre a Lei da biblioteca escolar. Dado isso, nota-

se que o efeito do documento normativo (Lei 12.244/10) sobre os estudos da informação no 

âmbito do ENANCIB incidiu em deslocamentos de trabalhos do GT 3 para o GT 5.  

4.2 O OLHAR DO PROFISSIONAL 

Para levantar os trabalhos de profissionais bibliotecários, com algum envolvimento 

com a temática “biblioteca escolar” decidimos pelo Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 

e Documentação e Ciência da Informação – CBBD. A pesquisa foi feita nos sites oficiais do 

congresso, pois “[...] para a organização, recuperação e disseminação dos anais do CBBDs, 

está sendo criado um portal de informações”. (SOUZA, CANÇADO, 2016, p.3).  

O CBBD é o maior e mais tradicional evento da Biblioteconomia brasileira25 e também 

um dos mais antigos, sua primeira edição data de 1954. A coleta da memória desse evento, 

assim como a sua organização nos últimos trinta anos, tem ficado a cargo da Federação 

Brasileira de Bibliotecários, Ciências da Informação e Instituições – FEBAB.  

A FEBAB foi criada em 26 de julho de 1959. Sua sede está localizada na cidade de 

São Paulo. Dentre seus objetivos consta: congregar as entidades para tornarem-se membros e 

instituições filiadas; desenvolver atividades que promovam as bibliotecas e seus profissionais, 

entre elas cursos, eventos, etc. A entidade também atua como centro de documentação, 

memória e informação das atividades de biblioteconomia, ciência da informação e áreas 

correlatas no Brasil, interagindo, inclusive, com instituições internacionais da área de 

informação para o desenvolvimento de projetos, traduções de livros etc. (FEDERAÇÃO... 

2015). O evento de maior relevância coordenado pela entidade é o CBBD. 

O congresso acontece bienalmente e está na sua vigésima sétima edição, sendo o 

último realizado em 2018 na cidade de Fortaleza (CE). De 2002 a 2018, período de nossa 

investigação, aconteceram oito edições do evento, sendo que em 2007 ocorreram dois no 

mesmo ano. Mas a recuperação de todos os anais não foi possível, pois o repositório com os 

anais do Congresso ainda está sendo desenvolvido.  Isso dificultou a pesquisa. Ao entrar em 

contato com a FEBAB, a mesma informou que também não dispunha de todos os anais. 
                                                        
25 Sobre a FEBAB.. Disponível em <http://www.febab.org.br/eventos-antigos/> 

http://www.febab.org.br/eventos-antigos/
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Então, tomou-se a decisão de investigar os Fóruns sobre Biblioteconomia Escolar que vem 

sendo realizados dentro do CBBD desde 2013.  

No levantamento realizado, observou-se que o CBBD é divido em eixos temáticos, e 

que nos últimos anos alguns eixos passaram a ser contemplados com fóruns específicos, 

caracterizando pequenos eventos dentro do evento maior, sendo um deles o Fórum Brasileiro 

de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática. O Fórum teve inicio no ano de 2013, tendo, 

portanto, três edições. Optou-se por analisar os trabalhos destes Fóruns por estarem dentro do 

escopo da pesquisa.   

Cabe ressaltar que, bem antes da criação do Fórum, a biblioteca escolar já era uma 

questão tratada pelo Congresso. O 1º CBBD, realizado em 1954, teve como tema “Bibliotecas 

públicas e Bibliotecas infantis e de Escolas Primárias” e no 8º CBBD, realizado em 1975, 

“Responsabilidade social das bibliotecas no plano setorial da educação”. Não foi possível 

investigar outras edições do evento para averiguar a recorrência da temática, pois não tivemos 

acesso a todos os anais. Mas olhando o histórico do CBBD, percebe-se que o assunto está 

presente em suas edições, no entanto, não foi encontrada, com exceção das edições acima 

citadas, nenhuma outra dando destaque à biblioteca escolar. Essa reaproximação com a 

temática surgiu com os avanços das discussões sobre a Lei n.º 12.244/10, o que levou a 

organização do evento a criar o Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar.  

Na seção seguinte, iremos avaliar os trabalhos apresentados nos Fóruns de 2013, 2015 

e 2017. Os parâmetros usados (levantamento de expressões, abordagens, etc.) para a análise 

do conteúdo são os mesmos aplicados às comunicações orais e pôsteres dos ENANCIBs. O 

uso do mesmo procedimento metodológico nos permitiu, nessa fase da pesquisa, a fazer 

algumas comparações. 

 

4.2.1 PROFISSIONAIS: DADOS E ANÁLISES 
 

A primeira análise que foi realizada, após o arrolamento dos dados dos profissionais 

bibliotecários foi o levantamento do quantitativo de trabalhos por autoria. No CBBD/ “Fórum 

Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática” consideraram-se, para a análise de 

conteúdo, apenas os autores que publicaram dois ou mais trabalhos.  Esse corte foi necessário, 

pois a pesquisa identificou, nas três edições do Fórum, 55 trabalhados e 122 autores26, dado 

                                                        
26 Os números elevados de autores é devido ao fato de muitos trabalhos serem em coautoria. 
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esse bem mais alto que a amostra do ENANCIB.  Desse universo, apenas 10 autores 

comunicaram mais de um trabalho, totalizando 24 trabalhos. Vejam o gráfico 6 abaixo: 

 
 

GRÁFICO 6: FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR - 
Quantitativo de trabalhos por autoria (2013, 2015 e 2017) 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

O mapeamento da quantidade de trabalho (Gráfico 6) revela que há empate entre 

quatro bibliotecárias, dentre as que mais publicaram. Dessas quatro, duas participam do 

Grupo de Pesquisa sobre Biblioteca Escolar da Universidade Federal de Minas Gerais – 

GEBE/UFMG são elas: Raquel Miranda Vilela Paiva e Adriana Bogliolo Sirihal Duarte, 

ambas têm o que se chamamos de vínculo orgânico com a temática, inclusive as duas autoras 

aparecem juntas expondo trabalhos no ENANCIB, sendo Adriana B. S. Duarte a segunda 

autora que mais publicou trabalhos sobre biblioteca escolar no Encontro.  

A seguir analisaremos o total de trabalhos (55 trabalhos) encontrados no Fórum em 

suas três edições. O Gráfico 7 demonstra a quantidade de trabalhos publicados em cada 

Fórum, destacando, do total de trabalhos, aqueles que abordaram a Lei n.º 12.244/10. 
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GRÁFICO7: FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR –  
Quantitativo de trabalhos: Biblioteca escolar x Lei n.º 12.244/10 

 

 
Fonte: autoria própria  

 

Por meio da representação gráfica (Gráfico 7), nota-se que no ano de 2013, primeiro 

ano do Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar, o evento teve um total de 12 (doze)  

trabalhos apresentados, sendo 3 (três) sobre a Lei n.º 12.244/2010. No ano de 2015 o 

resultado foi de 2 (dois) trabalho sobre a universalização das bibliotecas escolares num total 

de 13 (treze) trabalhos sobre bibliotecas escolares, e no ano de 2017, na edição do último 

CBBD, foram 30 (trinta) trabalhos apresentados, sendo 10 (dez) com discussões sobre a 

legislação. Isso demonstra que as discussões sobre a Lei aumentaram consideravelmente com 

o passar dos anos. Pode-se inferir que as preocupações aumentaram porque o prazo final para 

que ela entrasse em vigor se aproximava. 

O Gráfico 8 demonstra o quantitativo de trabalhos por tipo de abordagem. Foram 

analisados os 55 trabalhos apresentados nas três edições do Fórum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013    2015                  2017 
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GRÁFICO 8: FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR – 

Quantitativo de trabalhos/tipo de abordagem 
 
  

   
Fonte: autoria própria 

 

Observa-se no Gráfico 8 que, assim como nas análises sobre os trabalhos dos 

pesquisadores, a abordagem (B), Estudo de Caso, teve mais ocorrências (26), seguida da 

abordagem (C) Relatos de experiência com 23 ocorrências. Nota-se que, tal como os 

pesquisadores, os bibliotecários publicaram mais trabalhos voltados para as rotinas práticas 

das bibliotecas: levantaram dados e relataram fatos e atividades das bibliotecas e do 

bibliotecário escolar. Mais uma vez, observa-se que a biblioteca escolar ainda é pouco 

estudada com uma instituição social, em sua perspectiva histórica e conceitual. 

A última análise envolvendo os trabalhos apresentados nos Fóruns objetivou 

identificar as discussões referentes à Lei n.º 12.244/2010. Para isso, retomamos a Bardin 

(2011, p. 82) de modo a buscar outros recursos analíticos para fazer a apreciação desses 

trabalhos. Nos últimos capítulos do livro “Análise de conteúdo”, a autora indica a 

possibilidade de se fazer “análise lexical e sintática de uma amostra”. 

Convenções – Quanto ao vocabulário, pode-se enumerar num texto: o 
número total de palavras presentes ou ‘ocorrências’; o número total de 
palavras diferentes ou ‘vocábulos’; esses vocábulos representam o 
vocabulário (ou repertório lexical, campo lexical) que o autor do texto 
utiliza; a relação ocorrências /vocábulos (ou O/V) dá conta da riqueza (ou da 
pobreza) do vocabulário utilizado pelo autor da mensagem, visto que indica 
o número médio de repetições por vocábulo no texto (BARDIN, 2011, p.82). 
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Além de enumerar os vocábulos mais frequentes, também analisou-se as expressões 

recorrentes, que nos enunciados tivessem o mesmo sentido, de modo a identificar a 

ideia/mensagem que o autor queria comunicar ao expor o seu trabalho. Isso foi possível 

porque Bardin (2011) amplia as possibilidades de análises de conteúdo quando diz que o 

critério de categorização pode ser múltiplo: temático, sintático, léxico e expressivo. Para essa 

inferência usou-se a classificação léxica, pois ela abrange a “[...] classificação das palavras 

segundo o seu sentido, com emparelhamentos dos sinônimos e sentidos próximos” (BARDIN, 

2011, p.145).   

A categorização léxica, nessa fase da pesquisa, visou verificar como um trabalho 

entrou para a estatística de – trabalhos que, de alguma forma, lançaram mão da Lei n.º 

12.244/2010. Esses trabalhos podem ter abordado a legislação de maneira densa, 

desenvolvendo debates, questionamentos a respeito dela ou sobre ela, ou de maneira rasa, 

mencionando a Lei sem discuti-la, apenas como uma citação. Este tipo de trabalho foi 

categorizado como: “citação”.  

O Gráfico 9 demonstra as ocorrências das abordagens sobre a Lei n.º 12.244/10 nos 14 

trabalhos que mencionaram o texto normativo e as expressões sob as quais foram 

categorizados. Como indicado, adotou-se o critério léxico para inferir os tipos de abordagens 

feitas pelos autores ao se referirem a Lei.  

 
GRÁFICO 9: FÓRUM BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR –  

Expressões inferidas a partir da leitura dos trabalhos sobre a Lei. nº 12.244/10 
 

 
Fonte: autoria própria 
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No gráfico supracitado, a categoria “aplicabilidade” foi usada para identificar 

trabalhos em que o autor procurou examinar as bibliotecas escolares a partir das orientações 

indicadas na Lei n.º 12.244/2010. Essa ocorrência foi encontrada em 2 (dois) trabalhos. No de 

Suellen Moura Leite et al. (2013), intitulado “Lei 12.244/10: uma esperança para as 

bibliotecas brasileiras”, cuja parte do resumo descrevemos a seguir: “Mostra a importância da 

aplicabilidade da lei 12.244/10 que versa sobre as Bibliotecas escolares; contextualizando as 

atividades do bibliotecário escolar; menciona-se algumas reflexões acerca do incentivo a 

leitura [...]” (LEITE, et al. 2013. Resumo).   

No segundo trabalho, da autoria de Edinei Antônio Moreno, intitulado “Diagnóstico 

das bibliotecas escolares do município de Jaraguá do Sul segundo a lei 12.244/2010”, o autor 

discrimina a Lei, artigo por artigo, buscando correspondência entre as perspectivas apontadas 

pela Lei e as bibliotecas analisadas. Aplica a Lei para fundamentar um diagnóstico sobre “[...] 

as bibliotecas escolares da rede de ensino fundamental do município de Jaraguá do Sul–SC 

[...]” (MORENO, 2013, resumo). 

A categoria “apropriação/conteúdo” foi usada para identificar trabalhos cujos autores 

apropriam-se da Lei para justificar um tipo de ação: atividades culturais, diagnósticos e 

avaliações.  Esse tipo de abordagem foi percebida em 3 (três) trabalhos. 

No trabalho “Diagnóstico das bibliotecas escolares de Santa Catarina: dados 

preliminares dos municípios de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó e Garuva” de 

Viviane Carolina de Paula e Maria Lourdes Blatt Ohira (2017), as autoras ressaltam que o 

estudo tem como “[...] o objetivo conhecer a realidade das bibliotecas escolares no estado de 

Santa Catarina, [...] identificar pesquisas que abordaram diagnósticos de bibliotecas escolares 

em municípios catarinenses, desde a promulgação da referida Lei. [...]” (PAULA; OHIRA, 

2017. Resumo). 

No trabalho “Abertura e dinamização de bibliotecas escolares: proposta de um 

projeto de extensão” de Carlos Silva (2017), o autor discorre sobre atividades de extensão em 

bibliotecas escolares e cita a Lei como fundamento para a ampliação de ações desse tipo.  O 

artigo “Comissão de Educação e Cultura do CRB10: presente no MPEDUC” de Luciana K. 

Müller, et al. (2017), relata a participação do CRB-10 no Projeto Ministério Público pela 

Educação (MPEDUC). Trata-se de uma ação visando sensibilizar os legisladores para a 

questão da biblioteca escolar. 

A “citação” foi o tipo de abordagem mais recorrente, sendo encontrada em 6 (seis) 

trabalhos.  Nestes, a Lei era citada de forma sucinta, sem discussões ou contextualização. No 
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máximo, mencionava-se que seu período de efetivação estava próximo (2020), evocando a 

data como símbolo de esperança de melhorias para as bibliotecas escolares. Um exemplo, 

para ilustrar essa categoria, é o artigo “Biblioteca escolar e a educação no Brasil”, de Adélia 

Pinto e Lúcio Oliveira (2013).  Na leitura do artigo percebe-se que a Lei é apenas mais um 

fato a ser “citado” na história da biblioteca escolar.  Vejamos o exemplo: 
 

[...] as bibliotecas escolares surgiram em 1971 a partir de uma adaptação das 
velhas bibliotecas públicas em bibliotecas escolares já que houve uma 
grande demanda de alunos que precisavam realizar suas pesquisas, agora 
vistas como uma de suas obrigações escolares. Atualmente já existe uma 
legislação, que obriga a existência de uma biblioteca escolar em cada escola 
e mais ainda, a existência de um bibliotecário para cuidar deste espaço 
pedagógico... (PINTO; OLIVEIRA, 2013, p.10). (Grifos nossos). 

 

Como pode ser visto, nesse artigo e nos demais categorizados como “citação” a Lei n.º 

12.244/2010 foi mencionada apenas para ilustrar, sendo citada de forma bastante sucinta. 

A palavra “efeito” foi usada como categoria de análise, pois identificamos (1) um 

trabalho que desenvolveu de maneira intensa discussões sobre a legislação com ênfase em 

seus efeitos para o campo informacional. Relacionou a Lei n.º12.244/2010 com aumento 

(ainda que singelo) de grupos de pesquisa sobre biblioteca escolar; mostrou que a legislação, 

ao dispor sobre a universalização das bibliotecas escolares, acarretou mais discussão no meio 

acadêmico, ampliando-se o número de grupos de pesquisa e de estudos sobre o tema. No 

entanto, esse trabalho classificado como “efeito” não discutiu o conteúdo da lei, apenas o 

impacto, o “efeito” do ato normativo no meio acadêmico. Abaixo transcrevemos uma parte 

deste artigo, intitulado “Constituição teórico-metodológica da biblioteca escolar: grupos de 

pesquisa em Ciência da Informação no CNPq” de autoria de Dalgiza Oliveira e Elaine 

Rodrigues (2015). 

[...] quanto ao ano de formação dos grupos de pesquisa, dos oito grupos, três 
têm mais de dez anos de criação, enquanto que, cinco foram criados a partir 
de 2010, ano em que foi estabelecida a referida Lei. Desta forma, ainda que a 
discussão sobre Biblioteca Escolar não faça parte da agenda das instituições 
de pesquisa em todo o Brasil, ainda assim, é possível afirmar que a 
importância dada ao tema recebeu novas atenções com a legislação 
(OLIVEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 3). Grifos nossos. 

 

A palavra “parâmetro” foi usada para categorizar 1 (um) trabalho, cuja leitura dos 

enunciados identificou como característica léxica a indicação e a discussão de cada artigo da 

Lei, a fim de verificar se as bibliotecas escolares possuíam os predicativos apresentados na 

legislação com vista à sua universalização.  Esse tipo de trabalho se aproxima da categoria 

“aplicabilidade”.  O que as diferenciam é o tipo de abordagem. Os artigos categorizados como 
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“aplicabilidade” tinham como objeto empírico bibliotecas, sendo estas analisadas por meio de 

estudos de caso. 

Como exemplo da categoria “Parâmetro” temos o artigo intitulado “Retratos da 

Biblioteca Escolar da Rede de Ensino do Estado de Goiás” de Andréa P. dos Santos, et al. 

(2017).  As autoras, apesar de terem como objeto a rede de bibliotecas escolares de Goiás não 

estão preocupadas em fazer uma avaliação da rede com vista à aplicação da Lei. Abordam a 

legislação como um parâmetro a ser seguido, como preceito de observação, como um desafio 

a ser enfrentado. Vejamos uma parte do artigo.  
 

Outrossim, com o advento da Lei 12.244 de 24 de maio de 2010, as escolas 
têm o desafio de estruturar bibliotecas no prazo de 10 anos a contar da data 
da publicação da referida lei [...] o objetivo geral dessa pesquisa é avaliar a 
situação das bibliotecas escolares do Estado de Goiás no que diz respeito aos 
serviços, produtos, estrutura física e organizacional e propor a criação da 
Rede Estadual de Bibliotecas Escolares [...]  (SANTOS, et al., 2017, p.2). 
Grifos nossos. 

 

Por último, deu-se destaque a categoria “políticas públicas”, expressão recorrente em 

dois trabalhos que discorreram sobre a Lei contextualizando-a no campo das políticas 

públicas educacionais. São exemplos: o artigo: “Bibliotecas escolares: políticas públicas para 

a criação de possibilidades” de Lilian Viana e Ivete Pieruccini (2015). Como o próprio título 

diz, o trabalho relatou as políticas públicas educacionais destacando a importância Lei n.º 

12.244/10 com vista à universalização das bibliotecas escolares na rede nacional de ensino até 

2020. O outro artigo incluso nessa categoria foi: “Panorama das bibliotecas escolares 

municipais da cidade de Juazeiro do Norte: desafios descortinados para a aplicação da Lei 

12.244/2010” (2017) de autoria de Bárbara L. A. Filgueira et al., que discutiu a legislação 

contextualizando a Lei no âmbito das políticas públicas para a educação. Na análise lexical 

desses artigos os termos “política pública”, “ação governamental”, “governo/legislação” 

“políticas de governo” foram recorrentes. Vejamos exemplos: 
 

[...] a pesquisa apontou para a urgência do desenvolvimento de políticas 
públicas comprometidas não somente com a criação de bibliotecas escolares, 
tal qual dispõe a legislação, mas, sobretudo, com a importante missão de 
ressignificar o papel da biblioteca na Educação [...] (VIANA; PIERUCCINI, 
2015, p.3) Grifos nossos. 

Soma-se a essas ferramentas de coleta de dados a revisão de literatura, que 
tomou por aporte as discussões sobre políticas públicas, tendo por foco a Lei 
12.244/2010 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). [...] A LDB 
determina também a função do governo (federal, estadual e municipal) no 
tocante à gestão da área da educação [...] (FILGUEIRA, et al., 2017, p.848). 
Grifos nossos. Grifos nossos. 
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Portanto, por meio da categorização das abordagens, pode-se concluir que a Lei da 

biblioteca escolar foi pouco discutida, sendo mencionada nos estudos, na maioria das vezes, 

como “citação”, sendo apenas uma vez contextualizada no campo das políticas públicas e uma 

vez analisada ponto a ponto, como um parâmetro, sem abordagem analítica/critica.  

A presença, ou a ausência de determinadas ocorrências, como a forte incidência de 

citações em detrimento de estudos críticos e analíticos sobre a Lei, leva-nos a inferir que os 

autores, apesar de mencionarem este episódio importante, que foi a promulgação da Lei n.º 

12.244/2010, não se apropriaram da Lei de modo a discutir veementemente o teor de seus 

artigos e sua visão minimalista acerca do conceito de biblioteca. A visão da biblioteca escolar 

como uma “coleção de livros” parece naturalizada para a maioria dos autores. 

Ainda sobre a inferência, na perspectiva da metodologia de análise de conteúdo, é 

correto afirmar que “este tipo de interpretação [é] controlada” e possibilita diferentes tipos de 

polos de análise. Sendo o polo de análise o emissor, segue-se “[...] com a hipótese de que a 

mensagem exprime e representa o emissor” (BARDIN, 2011, p.165). Analisando o caso de 

emissor/autor engajado em grupo de pesquisa sobre biblioteca escolar encontramos Adriana 

Bogliolo Sirihal Duarte. Essa autora foi a que mais publicou trabalhos no Fórum relacionados 

com a biblioteca escolar.  Foram 3 (três) trabalhos, sendo dois sem menção à legislação, 

intitulados “Práticas educativas bibliotecárias de formação de leitores: uma análise inicial 

de projetos da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte a partir de modelos de 

trabalho colaborativo entre bibliotecários e professores” (2013) e “Contribuição das 

bibliotecas escolares no efeito das escolas relacionando à prova Brasil – leitura” (2015) e 

um trabalho, publicado em 2017, intitulado “O bibliotecário escolar diante dos Nativos 

Digitais” em que a autora cita a Lei, ainda que de forma sucinta.   

Outra autora é Raquel Miranda Vilela Paiva, que seguindo a mesma configuração dos 

estudos de Adriana Duarte, apresentou 3 (três) trabalhos: a saber: “O papel educativo do 

bibliotecário” e “Quais são os desejos de leitura dos usuários de uma biblioteca escolar de 

um colégio de aplicação?”, ambos no Fórum de 2015. O terceiro trabalho, “O bibliotecário 

escolar diante dos Nativos Digitais”, apresentado no Fórum de 2017, e escrito em coautoria 

com Adriana Duarte.  

Quando o polo de análise é o receptor, Bardin (2011) diz que: 

Nesta ótica, insiste-se no fato de a mensagem se dirigir a este indivíduo (ou 
conjunto de indivíduos) com a finalidade de agir (função instrumental da 
comunicação) ou se adaptar a ele (ou a eles). Por consequência, o estudo da 
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mensagem poderá fornecer informações relativas ao receptor ou ao público 
(BARDIN, 2011, p.166). 

 

Com relação ao público receptor dos trabalhos, tanto no ENANCIB como no 

CBBD/Fórum há uma grande diferença. O ENANCIB é um fórum de pesquisadores. A ênfase 

está nos relatos das pesquisas em curso ou concluídas; as comunicações são submetidas a um 

“colégio e invisível” (os GTs) que reúne especialistas de diversas universidades. O CBBD é 

um evento para profissionais, com grande incidência de relatos sobre as práticas dos 

bibliotecários e sua atuação nas escolas O público é formado por bibliotecários que, em sua 

maioria, vão ao evento para conhecer e/ou compartilhar suas experiências profissionais.  

As amostragens aqui estudadas mostraram que a preocupação com a biblioteca escolar 

e sua legislação, ainda que mencionada de forma sucinta, é maior entre os profissionais 

bibliotecários do que entre os pesquisadores do ENANCIB. Isso revela que para a academia a 

biblioteca escolar continua sendo uma área pouco estudada, um objeto teórico com poucas 

articulações com conceitos-chave da área como, por exemplo, regime de informação.  

 
 
4.3 PESQUISADORES, PROFISSIONAIS E REGIME DE INFORMAÇÃO  

 
Abordar regime de informação após a análise dos dados leva-nos a afirmar que a 

biblioteca escolar está condicionada à sua transversalidade. Como objeto da Biblioteconomia 

ela transita nos Grupos de Trabalho do ENANCIB, o evento nacional mais importante da área 

de CI e no CBBD, o evento nacional mais tradicional entre os profissionais da área. Em 

ambos os eventos há a predominância dos estudos de caso, abordagem cujo objetivo é 

explicar, explorar ou descrever fenômenos de um dado contexto. 

González de Gómez (2019) em seu mais recente artigo, em que retoma o conceito de 

regime de informação e sua gênese, propõe algumas reflexões que conversam com o resultado 

dessa pesquisa. A autora parte dos estudos de Sandra Braman para fazer suas discussões 

acerca da genealogia do conceito regime de informação, destacando o seu uso transversal. 

Aqui, cabe uma possível pergunta: Quais os efeitos da migração do tema biblioteca escolar do 

GT3 para o GT5? González de Gómez (2019) ajuda-nos a pensar essa questão quando explica 

que a ênfase neoliberal da economia global, não só reduziu os espaços discursivos como vem 

provocando deslocamentos.  
 

Se a ênfase neoliberal na economia global reduziu o espaço discursivo das 
políticas, outros deslocamentos práticos e discursivos projetam sobre os 
estudos da informação, das práticas documentárias e das instituições 
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tradicionais de memória, os novos desenhos tecnológicos da comunicação e 
a informação (GÓNZALEZ DE GÓMEZ, 2019, p.139).  
 
 

Os fóruns como espaços de discussão, comunicação e troca de informações não estão 

isentos desse processo, em que temáticas ora se refutam ora se aproximam, o que nos permite 

ter leituras diferentes de cada edição do evento. 

A proposta desta pesquisa foi pensar como a autora, apropriando-se do conceito de 

transversalidade para demonstrar que a biblioteca escolar está dentro de um campo maior que 

é a Educação, entendendo-os como nós de uma rede de informação. Nos diferentes contextos 

históricos aqui estudados, a escola e a biblioteca foram acionadas mediante as necessidades de 

governança, seja para instruir a aristocracia, como ocorreu com chegada da Corte em 1808, ou 

para educar a força de trabalho a ser inserida nos quadros da nascente indústria brasileira nos 

anos de 1920-1940.  

Nos trabalhos analisados a biblioteca escolar foi caracteriza, na maioria das vezes, 

como “um lugar”, onde são realizadas atividades (estudos, pesquisas, oficinas, ações culturais, 

etc.) ou como objeto de avaliações e diagnósticos. Na oportuna novidade que foi e é a 

legislação n.º12.244/2010, os autores restringiram-se apenas a citar a Lei, poucos explorando 

o espaço discursivo provocado pelo documento. Como vimos, apenas um autor escreveu com 

esse objetivo, avaliando o impacto da norma legal no campo acadêmico.  

 Se a biblioteca escolar sofre movimento e desloca-se à medida que há mudanças, por 

que não aproveitar esse momento para cobrar uma biblioteca melhor, explorando os limites e 

as contradições da Lei no sentido de ampliá-la?  Mas isso não ocorreu. Não identificamos 

nenhum artigo arrolando essa questão.  

A biblioteca passou incógnita pelo olhar do legislador que durante anos procurou sanar 

a sua ausência por meio de programas e planos, como o do livro didático e os de incentivo à 

leitura, conforme vimos na seção três dessa dissertação.  É como se ela sempre existisse e 

sempre fosse da maneira que é: ruim “mazela” e agora, por meio da Lei, ressurge com novas 

perspectivas, já que irá se instituir como um direito. Mas para que ela não venha a se instituir 

como “mazela” é preciso discuti-la como uma instituição social, pois as bibliotecas são 

instituições sociais que se articulam com todos os setores da sociedade. Precisam de 

legislação, mas também de orçamentos, profissionais, equipamentos, etc. 

González de Gómez (2019) ao dialogar com Bramam relata o amplo e detalhado 

quadro apresentado por essa autora ao se reportar ao contexto norte-americano, destacando a 

dissociação, na totalidade legislativa, dos processos simbólicos, em suas expressões textuais 

ou discursivas, (GÓNZALEZ DE GÓMEZ, 2019, p.140). Aproximando essas reflexões de 
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nosso estudo, verificamos, ao analisar os trabalhos que versavam sobre da Lei n.º 

12.244/2010, que não há reflexões críticas sobre o conteúdo da Lei, de suas relações com 

outras agências e agentes envolvidos com os fluxos da informação na sociedade 

contemporânea, sejam pessoas (professores, estudantes, bibliotecários) e instituições (escolas, 

editoras, etc.); nem mesmo discussões sobre a centralidade dos livros (impressos e/ou 

digitais), e a inserção das mídias digitais nas ações de letramento informacional.  

A legislação é simples, pequena, sucinta e ao apreendê-la por meio do conceito de 

regime de informação observa-se que não veio como esperança para que todas as escolas 

tenham bibliotecas, ou seja, não é um instrumento satisfatório com vista à resolução de um 

problema que se expressa não só na ausência dessa instituição, mas na qualidade dos serviços 

que virá a oferecer, especialmente na rede pública de ensino. 

A não inserção das bibliotecas nas escolas públicas do país precisa de uma discussão 

mais densa nos canais oficiais da área, no sentido de reforçar o clamor de perceber a 

biblioteca escolar de outras formas, e não apenas como apêndice. Se assim não se proceder, 

esta permanecerá ingênua na realização de sua missão. 

 A biblioteca escolar está relacionada intimamente com a Educação e precisa ser 

estudada a partir dessa perspectiva, por isso ao conhecer a importância do ENANCIB e do 

CBBD com fóruns nacionais de debates sobre a questão, percebeu-se a fraca 

representatividade desses estudos, tanto no campo científico como no profissional. 

Aproximar as discussões com o campo da Educação foi necessária para entender o 

porquê dos resultados, cuja ocorrência de estudos sobre a temática apresentou-se tão 

diminuta. A biblioteca escolar pública, nunca foi uma instituição forte na sociedade brasileira, 

sua ausência raras vezes foi reclamada pelos professores, e os alunos e seus pais sequer sabem 

de sua existência. Penso que foi por isso que o impacto da norma legal surtiu um efeito 

retardado, mesmo naqueles que diretamente estavam envolvidos com a questão: as escolas de 

biblioteconomia, as entidades de classe, os profissionais bibliotecários.   Faltou o que 

Gonzáles de Gómez (2019), chamou de “involucramento das instituições”.  De acordo com a 

autora: 

O involucramento das instituições seria mediação estabilizadora dos arranjos 
de poder e de negociação de interesses, e a garantia do fluxo de recursos e de 
informações. A duração e intensidade dessa coesão variam, conforme as 
solidariedades construídas e os desafios a serem enfrentados nos contextos 
de atuação. Estudos de casos empíricos ilustram a proposição sobre regimes 
de políticas que cruzam ou superam fronteiras (GONZALEZ DE GÓMEZ, 
2019, p.152). 

 



   115 

 

A lei é apenas um marco normativo, mas não institucional. González de Gómez (2019) 

quando se apropria dos exemplos de Braman, em relação à análise das políticas, chama-nos a 

atenção que uma análise crítica das políticas deve ser feita sob o  

“[...] ponto de vista das perspectivas segmentadoras de um subsistema 
[observando] como primeiro argumento a natureza dos problemas políticos 
de interesse político, os quais cruzam com frequência mais de um domínio 
e subsitema [...]”. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2019, p.152). 
 

Conforme suas reflexões, para entender um regime de informação é necessário 

observar os atores, as ações, os sistemas e instituições que se entrecruzam. Por exemplo, 

observar a escola e a biblioteca em seus aspectos interiores, sem deixar de olhar as ações que 

estão em seu entorno: administrativas, políticas, governamentais, de interesse político e que 

“[...] excedem os recursos dos subsistemas para coordenação e execução dos programas de 

ação”. (GONZÁLEZ de GÓMEZ, 2019, p.152). É necessário indagar o cruzamento das 

fronteiras entre a Biblioteca e Educação, senão corremos o risco da Lei ficar só no papel. O 

problema da biblioteca escolar envolve outros subsistemas (de ordem política, econômica, 

cultural), que perpassam diversos domínios e envolvem interesses, tanto público como 

privado. 

Uma das observações que González de Gómez (2019) faz acerca do conceito regime 

de informação é a “importância outorgada aos marcos normativo”. Estes trazem o aspecto 

formal, o comprometimento, a autorização, como ela ressalta. Os marcos legais dão 

legitimidade para que um regime seja caracterizado de forma clara e seus fluxos de 

informação investigados, assim como, os arranjos de poder e a negociação de interesses. No 

entanto, é fato é que a legislação da universalização das bibliotecas escolares está 

fragmentada em sua estrutura; ela carece de discussões que mostre seu engajamento com 

outras normas como, por exemplo, o Plano Nacional do Livro, dentre outras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Nesse estudo mostramos que no Brasil, da Colônia à República, diferentes regimes de 

informação foram instituídos, de acordo com o projeto de sociedade que se pretendia 

estabelecer. Discutiu-se o conceito de regime de informação relacionando-o com as políticas 

para a biblioteca escolar, com vista à identificação dos atores, agências e agentes envolvidos. 

 Apropriamo-nos do conceito de regime para estudar os modos informacionais 

dominantes em diferentes determinações sociais, seus fluxos, normas, etc. e entender de que 

forma a escola e sua biblioteca estiveram presentes nesses contextos. Pautados nas discussões 

sobre a Teoria Ator-Rede, introduzidas por Latour e apropriadas por Frohmann, analisamos as 

escolas e suas bibliotecas como nós de uma rede de informação, cujos modos de produção e 

circulação expressam o regime de informação dominante.   

As disposições históricas permitiram-nos uma maior compreensão de fatores políticos 

e econômicos, sociais e culturais, extremamente importantes para pensarmos a Educação e a 

biblioteca escolar - essa com um nó da rede de informação escolar, que teve significados 

diferentes em cada estrutura social: na Colônia, os Jesuítas e as bibliotecas dos colégios 

restritas aos padres; depois sua ausência e destruição com a expulsão da ordem pelo Marquês 

de Pombal. Nesse contexto, nota-se a sua relação com as desigualdades de um sistema de 

ensino fundado na escravidão e no latifúndio, e que durante o Império e a Primeira República 

não se mostrou diferente. Esse reconhecimento da gênese da biblioteca escolar no Brasil 

ajudou-nos a compreendê-la e a entender as contradições que envolvem a sua 

institucionalização como um direito social.  

Mais adiante, na seção três, vimos o quanto o movimento da Escola Nova foi 

importante nas discussões sobre o tema. Os escolanovistas, no Brasil, foram os pioneiros a 

pensarem na expansão da escola pública, defendendo-a como um direito social e um dever do 

Estado, e na inclusão da biblioteca com um recurso didático, sendo a mesma mencionada em 

documentos clássicos da área de Educação, como o Manifesto da Escola Nova de 1932. Essa 

necessidade de educar e informar os indivíduos se constituía como política de um regime que 

tinha a industrialização como o pano de fundo. Nesse contexto, a preocupação era educar e 

informar uma população urbana, mais especificamente, formar a mão de obra necessária à 

indústria nascente. Além da educação escolar, a informação circulava por meio de livros e 

revistas, manuais, propagandas, etc. Nesse contexto, a biblioteca aparece pela primeira vez 

como parte de uma política de governo, por meio da criação do Instituto Nacional do Livro. 
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Nas décadas de 1960-70, como a promulgação da LDB de 1961 (Lei n.º 4024/61) e 

mais adiante, em 1971, com as reformas implementadas pela Lei n.º 5692/71 que reformou a 

estrutura escolar instituindo as escolas de Primeiro e Segundo Graus, a pesquisa escolar foi 

atribuída como obrigatória, sendo que as escolas, principalmente as públicas, não possuíam 

bibliotecas. Nesse período, às bibliotecas públicas foi atribuída a responsabilidade atender os 

estudantes e ajudá-los em suas pesquisas. O ideal seria que nesse ensejo já houvesse 

preocupação para que as bibliotecas escolares fossem planejadas e instauradas, mas elas 

foram deixadas de lado, não foram convocadas a integrar de forma efetiva o regime de 

informação então dominante. 

Nas décadas de 1980-90, observamos uma série de planos e programas que 

esperançavam a sociedade por meio da obrigatoriedade de garantir a todos, jovens e adultos, 

acesso à educação fundamental. As bibliotecas foram citadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), mas sua instalação nos equipamentos escolares praticamente não ocorreu, 

sendo as mesmas substituídas (quando havia) por Salas de Leitura. O fato de o governo 

aparentemente se preocupar com a questão, de se mobilizar por meio das normas instauradas, 

como os programas de acesso ao livro e incentivo à leitura, não significou garantia e recursos 

para que as bibliotecas de fato fossem instaladas em toda a rede pública de ensino. Como não 

havia a obrigatoriedade da biblioteca nas escolas o problema ficou sob a responsabilidade dos 

gestores das redes (federal, estadual e municipal) e da boa vontade dos proprietários de 

escolas, no caso da rede privada.    

No entanto, não basta inserir a biblioteca escolar no projeto político pedagógico da 

escola, conforme preconizava o PCNs (1997) e o PNE (2001), se ela não participa 

efetivamente desse projeto, de sua construção. Devemos pensar a biblioteca escolar como 

uma instituição e não como um “lugar” dentro da escola, restrito à execução de atividades 

didáticas e de incentivo à leitura.  Ela tem potencialidades para ser um lugar de reflexão, de 

respostas às questões elaboradas na sala de aula, permitindo que os discentes extrapolem os 

estreitos limites dos livros didáticos. Essas são questões precisam ainda ser mais discutidas. 

Aqui, por meio de nosso estudo, apenas as tangenciamos. 

Mas algumas respostas já foram delineadas ao analisarmos a Lei n.º 12.244/10 e seu 

impacto na produção acadêmica dos pesquisadores e profissionais. Nessa análise encontramos 

“meias vitórias”, como a universalização da biblioteca escolar como um direito e sua inserção 

no cenário escolar como instituição obrigatória em toda a rede de ensino. No entanto, 

percebe-se que para se efetivar, em especial na rede pública, questões ainda precisam ser 

discutidas tais como: previsão orçamentária, formação de mão de obra, bibliotecários, e 
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principalmente, maior aderência das escolas de biblioteconomia e das instituições 

profissionais a esse debate.  

A biblioteca precisa estar conectada a todos os seus nós, dentro e fora da escola. 

Precisa ser apresentada politicamente, por meio de normas, como a Lei n.º 12.244/2010, mas 

precisa ser firmada e legitimada dentro de seu campo de formação: as escolas de 

Biblioteconomia. 

No caso das escolas de biblioteconomia esse silenciamento ficou demonstrado pela 

análise dos anais dos ENANCIBs, revelando-nos que nas pós-graduações não se tem 

discutido, com qualidade e quantidade, a temática das bibliotecas escolares. Ou seja, o que 

vimos são mestres e doutores, enfim, pesquisadores, que pouco se interessam pela questão. 

Penso ser isso um reflexo dos cursos de Biblioteconomia que não possuem em suas grades 

curriculares disciplinas ou conteúdos disciplinares que discutam a importância dessa 

instituição para a formação humana e para o desenvolvimento da aprendizagem; se 

apropriando do conceito de biblioteca em sua acepção mais ampla: não só como com um 

recurso de informação que o professor pode lançar mão para discutir temas e promover 

discussões, mas para o enriquecimento cultural de todos.  

Na leitura dos artigos e no processo de categorização para realizar as análises de seus 

conteúdos, percebemos que as abordagens sobre a biblioteca escolar restringem-se aos 

estudos de caso e relatos de experiência, isso demonstrou que tanto os pesquisadores como os 

profissionais bibliotecários em suas produções intelectuais têm como preocupação maior 

descrever e explorar as atividades e serviços oferecidos pelas bibliotecas, objetivando realizar 

avaliações e diagnósticos. Não desconsiderando a importância desse tipo de pesquisa, apenas 

lamentamos que outras abordagens envolvendo estudos analíticos e críticos sobre a instituição 

não tenham tido ocorrências.   

Sabe-se que a área de Biblioteconomia e Documentação sempre foi inclinada para os 

processos técnicos e práticos do fazer biblioteconômico, em reação aos fazeres cultural e 

social. Sendo assim, a produção informacional desse campo relativamente voltou-se a uma 

maior discussão e aprofundamento das perspectivas técnicas da profissão. Isso interferiu na 

forma como a sociedade e o próprio legislador vê a biblioteca escolar e como a discutem. 

O bibliotecário escolar, que não é o pesquisador, tem preocupação em incluir a 

biblioteca nos debates do século XXI, principalmente quando se abre espaço para as falas 

sobre competência informacional. Mas sem entender o seu papel na escola, no regime de 
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informação em que está inscrito, acaba entrando em disputas com o professor e vice-versa. 

Como não pudéssemos definir o papel de cada um separadamente e conjuntamente. 

Penso que isso ocorra porque o bibliotecário escolar, como sujeito social, assim como 

a biblioteca escolar, como instituição social, não tiveram espaços nos discursos das áreas de 

Educação, Biblioteconomia e Ciência da Informação. A primeira centrou suas preocupações 

nas metodologias de ensino olhando a biblioteca, quando essa existia na escola, apenas como 

mais um recurso de ensino. A Biblioteconomia, enredada nos estudos sobre a dimensão 

técnica da profissão se afastou de sua dimensão social. Já a Ciência da Informação, pelo o que 

a investigação nos mostrou, ainda não pensou as bibliotecas escolares como parte dos fluxos e 

das redes de informação.  

Os pesquisadores que simpatizam com a sua causa, quando a ela se referem não a 

pensam como uma instituição social, mas como um lugar; como se a biblioteca escolar fosse 

um simples espaço onde são realizados serviços biblioteconômicos, atividades de leitura, 

ações com vista ao letramento informacional, etc. A biblioteca escolar como instituição social, 

como um direito fundamental, seu desenvolvimento e sua inserção nos estudos sobre os 

fluxos informacionais e redes de informação ainda não foi alçada como objeto de pesquisa 

dos cientistas da informação no Brasil. 

 Como vimos, independe das abordagens, o levantamento nos anais do ENANCIB 

(2002-2018) arrolou apenas 24 trabalhos. O que é muito pouco. O que demonstra que a 

biblioteca escolar não é um dos modos de produção e circulação informacional dominante 

para a área. Esse dado é muito instigador e provocador para entendermos a relação dos 

pesquisadores como tema e a própria consolidação da CI como área de conhecimento 

interdisciplinar e que dialoga com a Biblioteconomia como campo de estudo, seus objetos e 

abordagens.  

 Expor as discussões dos pesquisadores e profissionais nacionais das áreas de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação permitiu-nos observar algumas dicotomias, como 

por exemplo: a pesquisadora Bernadete Campello, consagrada na área de biblioteconomia 

escolar, não apresentou nenhum trabalho no ENANCIB, apesar de ser a pesquisadora mais 

influente da área com dezesseis anos de pesquisa sobre o tema, líder de um grupo de pesquisa 

que estuda a biblioteca escolar (GEBE/UFMG).  Um dos fóruns que a pesquisadora vem 

participando é o CBBD, seja como palestrante ou mediadora de mesas redondas.  

Essa situação provoca indagações que poderão ser exploradas por outros 

pesquisadores da área. Com uma pesquisadora que vem há anos estudando a biblioteca 
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escolar (sem julgamento das abordagens que imprime a seus estudos, pois isso não foi objeto 

dessa pesquisa); que vem discutindo a temática de modo a aproximá-la dos debates 

internacionais expressos em documentos como as Diretrizes da IFLA; que por meio das 

atividades de seu grupo de pesquisa vem colocando a biblioteca escolar no cenário 

institucional e nos debates das instituições de classe, como os Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia, não vê no ENANCIB um espaço de interlocução para suas pesquisas? Será 

uma questão pessoal ou uma questão política da área de CI? Será que este campo científico, 

ao se limitar a discutir as suas pesquisas, se fecha a outras questões que o circundam, como a 

biblioteca escolar? Sobre a instituição cabe indagar: sua inserção pragmática no meio 

educacional vem deixando-a invisível no campo informacional, sendo pouco discutida à luz 

dos conceitos que norteiam a CI? 

Sabemos que no ENANCIB, por ser um fórum de pesquisadores, o fato de um 

pesquisador ter apenas graduação em Biblioteconomia não garante a ele participação no 

evento com apresentação de trabalho. Há uma lista de exigências como, por exemplo, ser 

mestre formado, acompanhar-se de um doutor(a) da área etc. Isto faz com que os profissionais 

bibliotecários que não estão na academia continuem em seus espaços de atuação, com pouca 

opção para discutir a instituição biblioteca escolar, limitando-se, na maioria das vezes, a 

relatar apenas suas atividades.   

Outrossim, o que regime de informação conceitualmente nos ensina é que o modo 

informacional dominante da área revela o apagamento ou o silêncio das discussões pertinentes 

à biblioteca escolar. Contudo, a biblioteca escolar necessita urgentemente de definições, 

carece de estudos teóricos; falta a ela significado junto aos seus sujeitos, atores, instituição, 

para que se firme como lugar de excelência. 

Na literatura da área, muito já se falou das dificuldades de sua existência, de suas 

“mazelas”, da condição miserável de suas instalações e acervos.  Com a promulgação da Lei 

n.º 12.244/10, não precisamos mais brigar por esse espaço, a Lei o consagrou como um 

direito. Já foi promulgada, se cumprida ou não será outro assunto.  Mas a visão minimalista 

do conceito de biblioteca, reduzida a coleção de livros, faz com que continuemos vigilantes. 

Temos que brigar pela qualidade desse espaço: ele deve ser mais que um lugar onde se guarda 

e preserva livros.   

Em síntese, o que essa pesquisa nos mostrou foi que, para cada regime de informação 

dominante os sentidos atribuídos à biblioteca escolar relacionam-se com o modo de pensar a 

educação e a informação, as quais, por sua vez, relacionam-se às questões estruturais do modo 
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de produção dominante e aos seus respectivos projetos de sociedade. Percebemos que o livro 

foi a tecnologia de comunicação dominante nos processos de transferência de informação na 

escola, e isso permanece até hoje e se fez presente no texto normativo. Por isso ao pensarmos 

as bibliotecas, em geral, e a escolar, especificamente, não podemos fazê-lo sem levar em 

consideração a sociedade e a sua história e as relações sociais: os sujeitos, as instituições, suas 

Leis etc. Foi esse o esforço que empreendemos ao realizar este estudo. 

Finalmente, cabe o aprofundamento de outras questões como: analisar as referências 

que os autores utilizam para as discussões de suas pesquisas; apreender no cenário 

internacional ibero-americano como se dão as políticas públicas voltadas para a educação que 

tocam as bibliotecas escolares; verificar no cenário brasileiro quais são as dificuldades para a 

implantação das bibliotecas escolares, além das questões políticas; por meio de entrevistas, 

questionar os personagens centrais do campo informacional a fim de conhecer suas análises 

sobre o problema; e as dificuldades em apresentar e seguir com as discussões, estudos e 

pesquisas sobre as bibliotecas escolares nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. Essas e outras questões ficam para uma futura pesquisa, como o doutorado. 
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APÊNDICE A – REFERÊNCIAS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES DO 
ENANCIB 
 

Não houve evento no ano de 2002 
 

5º evento foi realizado em Belo Horizonte, MG no ano de 2003 
 
CASTRO FILHO, Cláudio Marcondes de. Biblioteca no ensino e aprendizagem da língua 
inglesa. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO., 5., 
2003, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 2003.  
 
SOUSA, Maria Isabel de Jesus. A construção do conhecimento no espaço escolar: experiência 
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PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2003, Belo Horizonte. Anais... Belo 
Horizonte: UFMG, 2003. 
 

Não houve evento no ano de 2004 
 

6º evento foi realizado em Florianópolis, SC no ano de 2005 
 
SOUSA, Maria Isabel de Jesus. Olhares entrecruzados: leitura na sala de aula e na biblioteca. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 6., 2005, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2005. 
 

7º evento foi realizado em Marília, SP no ano de 2006 
 

Não teve resultados para a busca com Biblioteca Escolar 
 

8º evento foi realizado em Salvador, BA no ano de 2007 
 
PIERUCCINI, Ivete. Ordem informacional dialógica: mediação como apropriação da 
informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 
8., 2007, Salvador. Anais... Salvador: UFBA, 2007. 
 

9º evento foi realizado em São Paulo no ano de 2008 
 
SOUSA, Maria Isabel de Jesus. Leitura escolarizada: entrecruzando olhares sobre a prática 
leitora na sala de aula e na biblioteca. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2008. 
 

10º evento foi realizado em João Pessoa, PB no ano de 2009 
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Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2009. 

 
11º evento foi realizado em Rio de Janeiro no ano de 2010 

 
BECKER, Caroline Ferreira; CHAGAS, Magda Teixeira. Gestão de bibliotecas escolares com 
foco nas quatro funções gerenciais: estudo de caso nas bibliotecas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 11., 2010, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IBICT, 
2010. 

 
12º Evento foi realizado em Brasília no ano de 2011 

 
LANZI, Lucirene Catini; FERNEDA, Edberto. As tecnologias de informação e comunicação 
como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem em uma biblioteca escolar. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 12., 2011, 
Brasília. Anais... Brasília: UNB, 2011. 
 

13º evento foi realizado no Rio de Janeiro no ano de 2012 
 
LANZI, Lucirene Andréa Catini; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio; 
FERNEDA, Edberto. Tecnologias de informação e comunicação dinamizando a biblioteca 
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2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012. 
 

14º evento foi realizado em Florianópolis, SC no ano de 2013 
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escolar e as perspectivas curriculares dos cursos de biblioteconomia da região nordeste. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 14., 2013, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2013. 
 
VIANA, Lilian; PIERUCCINI, Ivete. Políticas públicas para bibliotecas escolares: do acesso 
à apropriação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 14., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2013. 
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15º evento foi realizado em Belo Horizonte, MG no ano de  2014 
 
Não houve resultados para a busca com Biblioteca Escolar 
 

16º evento foi realizado em João Pessoa, PB no ano de 2015 
 
PAIVA, Marília de Abreu Martins de; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Bibliotecas 
escolares: contribuição aos estudos de suas políticas públicas. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 16., 2015, João Pessoa. Anais... João 
Pessoa: UFPB, 2015. 
 
VIANA, Lilian; PIERUCCINI, Ivete. Bibliotecas escolares: políticas públicas para a criação 
de possibilidades. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 16., 2015, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2015. 
 

17º evento foi realizado em Salvador, BA no ano de 2016 
 
AGUIAR, Niliane Cunha; NEVES, Barbara Coelho. Políticas públicas de informação e 
bibliotecas escolares: panorama brasileiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 17., 2016, Salvador. Anais… Salvador: UFBA, 2016. 
 
BEDIN, Jéssica; CHAGAS, Magda Teixeira. A atuação do bibliotecário escolar na formação 
de estudantes pesquisadores no ensino médio. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 17., 2016, Salvador. Anais… Salvador: UFBA, 2016. 
 
PAIVA, Raquel Miranda Vilela; SIRIHAL-DUARTE, Adriana Bogliolo. Nativos digitais e 
bibliotecas escolares: breve análise. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 17., 2016, Salvador. Anais… Salvador: UFBA, 2016. 
 

18 º evento foi realizado em São Paulo no ano de 2017 
 
CASARIN, Helen Castro Silva; FERREIRA, Thaís Guedes. Avaliação do impacto das 
bibliotecas escolares na aprendizagem: análise do instrumentos da Ohio Education Library 
Media Association (OELMA). Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. 
XVIII ENANCIB, 2017. 
 
PAIVA, Marília Abreu Martins; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Contribuição da 
Biblioteca escolar no “efeito escola” relacionado à prova brasil - leitura: estudo em Belo 
Horizonte, Contagem e Betim. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. 
XVIII ENANCIB, 2017. 
 
PAIVA, Raquel Miranda Vilela; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Biblioteca Escolar: a 
hora e a forma de romper as paredes. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, n. XVIII ENANCIB, 2017. 
 

19º evento foi realizado no Paraná no ano de 2018 
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CAPISTRANO, Tatiana Quadra e Silva; UNGLAUB, Tânia Regina da Rocha. Memórias e 
histórias do departamento de bibliotecas escolares e comunitárias de Florianópolis. Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. XIX ENANCIB, 2018. 
 
PAULO, Rodrigo Barbosa de; CASARIN, Helen Castro Silva; MANHIQUE, Ilídio Lobato 
Ernesto. Competência em informação e biblioteca escolar no ensino fundamental. Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. XIX ENANCIB, 2018. 
 
SALA, Fabiana; MILITÃO, Silvio César Nunes. O plano nacional do livro e leitura e suas 
contribuições para a biblioteca escolar: o caso do município de Anhumas-SP. Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. XIX ENANCIB, 2018. 
 
SANTOS, Senhora Nara; OLIVEIRA, Hamilton Vieira. A promoção da leitura em 
Bibliotecas Escolares. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, n. XIX 
ENANCIB, 2018. 
 
SEVERINO, Amanda Vilamoski; MATOS, José Claudio; UNGLAUB, Tânia Regina da 
Rocha. Bibliotecas Escolares na rede municipal de ensino de Florianópolis: desafios para a 
formação e desenvolvimento de coleções. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação, n. XIX ENANCIB, 2018. 
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APÊNDICE B – REREFERÊNCIA DOS ANAIS DO CBBD, DO FÓRUM DE 
BIBLIOTECONOMIA ESCOLAR: PESQUISA E PRÁTICA. 

 

 Anais do CBBD do Fórum de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática, ano de 2013 

ARAÚJO, Carlos Ávila. Estudos de usuários em bibliotecas escolares: aspectos teóricos e 
metodológicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis: CBBD, 2013. 

DUARTE, Yaciara Mendes; SILVA, Miqueli Lucas Vieira e; GOTTSCHALG-DUQUE, 
Cláudio. Hora do conto, semana da biblioteca e da arte e a Kombi de livros: relato de 
experiência da biblioteca do colégio La Salle Núcleo Bandeirante (DF). In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTO E CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis: CBBD, 2013. 

FURTADO, Cassia Cordeiro. Biblioteca escolar, nova geração e tecnologias da informação e 
comunicação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. 
Anais...Florianópolis:CBBD, 2013. 

GONÇALVES, Thaísa Antunes; RODRIGUES, Bárbara Oliveira. Uma aventura em que o 
leitor é o herói: o livro-jogo como potencial para o incentivo à leitura literária de jovens. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis:CBBD, 2013. 

LEITE, Suellen Moura et al. Lei 12.244/10: uma esperança para as bibliotecas brasileiras. . In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis:CBBD, 2013. 

MELLO, Josiane. Políticas públicas para bibliotecas escolares: o caso da biblioteca de uma 
escola da rede pública de educação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2003, Florianópolis. 
Anais...Florianópolis: CBBD, 2013. 

MOREIRA, Juliana Alves; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Práticas educativas 
bibliotecárias de formação de leitores: uma análise inicial de projetos da Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte a partir de modelos de trabalho colaborativo entre bibliotecários 
e professores. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis:CBBD, 2013. 

MORENO, Edinei Antônio. Diagnóstico das bibliotecas escolares do município de Jaraguá do 
Sul (SC) segundo a lei 12.244/2010. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, 
Florianópolis, v.19, n.1, p. 23-32, jan./jun., 2014. Disponível em: 
<http://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/946/pdf_84 >. Acesso em: 27 maio 2019. 

http://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/946/pdf_84
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PINTO, A. M. ; OLIVEIRA, L. L. A. . Biblioteca escolar e a educação no Brasil. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, 2013, 
Florianópolis. Anais do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência 
da Informação. São Paulo: FEBAB, 2013. v. 25. p. 214-224. 

SILVA, Cristyanne Uhlmann da Costa e; BARBALHO, Célia Regina Simonetti. Bibliotecas 
escolares da zona leste da cidade de Manaus: diagnóstico da rede pública. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis:CBBD, 2013. 

SILVA, Eduardo Valardes. MORAES, Fabiano de Oliveira. Biblioteca escolar como espaço 
de reivindicações curriculares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis:CBBD, 2013. 

STEINDEL, Gisela Eggert. O livro didático na biblioteca da escola - fonte de pesquisa e 
memória(s) no campo da biblioteconomia e educação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 25., 2013, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis: CBBD, 2013. 

 

Anais do CBBD do Fórum de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática, ano de 2015 

 

ALVES, Tatiane Lemos. Biblioteca escolar e educação contextualizada: reflexões e 
possibilidades. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São 
Paulo: CBBD, 2015. 

AMARO, Vagner. A biblioteca escolar e a pedagogia dos multiletramentos. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

CAMPOS, Cirlei Oraci Dias de; QUARTIERO, Emanoel. Restabelecimento da política de 
serviços e melhoramentos na Biblioteca Franklin Cascaes. Revista Brasileira de 
Biblioteconomia e Documentação, n. Especial, v. 11, p. 528-546, 2015. 

CAVALCANTI, Cláudia Osvaldina dos Passos; GARCIA, Renata Ivone.Leitura no banheiro: 
por que não?. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São 
Paulo: CBBD, 2015. 

GIACUMUZZI, Gabriela; MORO, Eliane Lourdes da Silva; ESTABEL, Lizandra Brasil. 
Desenvolvimento de coleções em uma biblioteca escolar. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 
2015, São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

GONÇALVES, Ana Lúcia; LIMA, Gisele Araujo de. Biblioteca escolar e projeto pedagógico: 
uma proposta de integração em escolas da rede pública. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
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BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, 
São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

JESUS, Simone Mara de; O bibliotecário e as práticas de pesquisa orientada. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

OLIVEIRA, Dalgiza Andrade; RODRIGUES, Elaine Cristina. Constituição teórico-
metodológica da biblioteca escolar: grupos de pesquisa em ciência da informação no CNPq. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

PAIVA, Marília Abreu Martins; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Contribuição das 
bibliotecas escolares no efeito das escolas relacionado à prova Brasil - Leitura. Revista 
Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, n. Especial, v. 11, p. 193-208, 2015. 

PAIVA, Raquel Miranda Vilela. O papel educativo do bibliotecário escolar. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

SANTOS, Gilmara dos; SANTOS, Cibele Araújo C. M. Biblioteca escolar e sala de leitura do 
ensino municipal: uma construção comunitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, 
São Paulo. Anais... São Paulo: CBBD, 2015. 

SANTOS, Lília Virgínia Martins. O bibliotecário escolar e a gestão de múltiplos espaços: a 
experiência de Belo Horizonte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São 
Paulo: CBBD, 2015. 

VIANA, Lilian; PIERUCCINI, Ivete. Bibliotecas escolares: políticas públicas para a criação 
de possibilidades. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 26.. 2015, São Paulo. Anais... São 
Paulo: CBBD, 2015. 

 

Anais do CBBD do Fórum de Biblioteconomia Escolar: Pesquisa e Prática, ano de 2017 

 

BARBOSA, E. T. Boas práticas do gerenciamento das bibliotecas escolares da rede municipal 
de ensino de vila velha – ES. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 13, 
p. 826-839, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/1919>. Acesso 
em: 03 jun. 2019. 

BARROS, Maria Rejane Silva. A biblioteca escolar na visão dos estudantes do Curso de 
Pedagogia UFAL. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, 
DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 27.. 2017, Recife. Anais... São Paulo: 
CBBD, 2017. 
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BEDIN, Jéssica; CHAGAS, Magda Teixeira; VIANNA, William Barbosa. O 
desenvolvimento de um perfil pesquisador nos estudantes do ensino médio, a partir do perfil 
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DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 27.. 2017, Recife. Anais... São Paulo: 
CBBD, 2017. 
 
BOTO, K. S. B. S.; BRAZ, M. I. Práticas de incentivo à leitura para o público adolescente: 
um estudo sobre os best-sellers infanto-juvenis. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação, v. 13, p. 670-690, 2017. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/1013>. Acesso em: 03 jun. 2019. 

CARVALHO, M. S.; SOUZA, E. A. L.; THOMSEN, G. M. S. Feira de leitura: projeto da 
biblioteca central da associação educacional dom bosco e a biblioteca escolar do colégio de 
aplicação de resende. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, v. 13, p. 816-
825, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/569>. Acesso em: 03 
jun. 2019. 
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