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RESUMO  
 
 

 Este trabalho monográfico tem como objetivo apresentar algumas reflexões e 
análises a respeito das ações da biblioteca escolar no Letramento informacional 
principalmente nas últimas décadas em que a Sociedade da informação vem 
provocando mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem na 
educação básica brasileira. A metodologia utilizada para a realização desta 
monografia foi a revisão de literatura sobre as bibliotecas escolares brasileiras, 
sobre a educação e aspectos relacionados com o Letramento informacional. 
Descreve os principais acontecimentos da historia da educação desde o período 
colonial até os dias atuais, e seguem: como sucedeu o processo de dominação; a 
forma de instrução na colônia; sua estrutura pedagógica; as conturbações do 
período; suas revoluções e crises políticas. Aborda as contribuições da biblioteca 
para ensino e para a leitura, o potencial dos livros e dos impressos, a precariedade 
dos sistemas escolares. Relata a atuação do bibliotecário na Sociedade da 
informação, conceitua definições, esclarece a atuação do profissional da informação. 
Questiona os instrumentos de aprendizagem, o papel informacional, as dificuldades, 
os obstáculos e o respaldo científico para a prática de ações pedagógicas na 
biblioteca. Concluem-se as habilidades do Letramento informacional, suas 
definições, sua contextualização histórica, dificuldades e aplicabilidade na educação.               
 
 

Palavras-chave: Aprendizagem cognitiva. Bibliotecas escolares. Biblioteconomia – 

Estudo e ensino (Educação permanente).  Inclusão digital. Letramento.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

 This monograph aims to present some reflections and analysis regarding the 
actions of the school library in information literacy especially in recent decades in the 
information society has led to significant changes in the teaching-learning process in 
the Brazilian basic education. The methodology used for the realization of this 
monograph was the literature review on Brazilian school libraries, about education 
and aspects of the informational literacy. It describes the key educational history of 
events from the colonial period to the present day, and follow: as happened the 
process of domination; the form of instruction in the colony; its pedagogical structure; 
the upheavals of the period; their revolutions and political crises. Discusses the 
contributions of the library for teaching and reading, the potential of books and 
printed, poor school systems. Reports the performance of the librarian in the 
information society, defines settings, clarifies the role of the information professional. 
Questioning the learning tools, the informational role, the difficulties, the obstacles 
and the scientific support for the practice of educational activities in the library. 
Conclude the abilities of informational literacy, its settings, its historical context, 
difficulties and applicability in education. 
 

Keywords: Cognitive learning. School libraries. Library - Study and teaching ( 

Continuing Education). Digital inclusion. Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Falar de educação é falar de modo generalizado sobre assuntos relacionados 

a alunos, professores, escolas, universidades e sistemas educacionais. Mas falar 

sobre bibliotecas escolares e o profissional bibliotecário, no contexto colaborativo 

para a aprendizagem, é falar sobre difusão da informação, ensino, função 

pedagógica, colaboração, cooperação e obstáculos, advindos do ambiente 

profissional no processo ensino-aprendizagem. 

 Considerando os pontos apresentados, o tema foi escolhido a partir de uma 

experiência profissional numa escola de ensino fundamental onde a bibliotecária 

responsável despertou-me o interesse pela grandeza do trabalho e de conhecer as 

atividades desenvolvidas nas bibliotecas escolares em prol de uma educação que 

prepare os alunos, não apenas, para o meio acadêmico, mas para serem cidadãos 

críticos e reflexivos. De acordo com Silva (1999, p. 20):  
Entretanto, para muito além da missão de transmitir o saber 
elaborado, absolutamente fundamental, acreditamos numa escola 
que possa formar cidadãos críticos, capazes de utilizar criticamente o 
conhecimento construído na escola para analisar o real e, diante 
dele, fazerem as suas opções profissionais, culturais e políticas, de 
forma consciente, livre e autônoma.   
 

   A informação é um elemento imprescindível para o convívio em sociedade, e 

a escola é o alicerce para novas descobertas educacionais e relacionamentos 

interpessoais entre os indivíduos. Esta relação de forma acentuada favorece o 

crescimento e dignidade dos alunos, garantindo sua sobrevivência em um mundo 

competitivo e globalizado. Sendo a disseminação da informação uma das principais 

funções do bibliotecário, cabe a ele atender às demandas e necessidades 

informacionais dos usuários das unidades de informação, neste caso às bibliotecas.  

 Segundo Milanesi (1984, p. 13): “No entanto, torna-se difícil entender o 

desenvolvimento econômico-social sem que sejam afiados os instrumentos 

educativos.” E para o bom funcionamento da mesma, nestas instituições, locais de 

difusão da informação e democratização da leitura, e do saber, o bibliotecário 

escolar, necessita possuir competências que vão além das habilidades técnicas, 

para exercer sua função educativa e alcançar resultados satisfatórios no âmbito do 

letramento informacional.    
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 Ao desenvolver tais atividades nestes ambientes, o profissional requer: 

tempo, dedicação, objetivos comuns, gostar de crianças, conhecer os autores e 

títulos da literatura infantil e juvenil, prestar atendimento no serviço de referência 

esclarecendo as dúvidas e demandas dos usuários; atender aos professores sem 

tempo, apressados para irem a outros compromissos; responder a diretores e 

gestores preocupados apenas com os dados estatísticos; desenvolver estratégias 

para cativar parcerias com professores, frequentadores ou não da biblioteca.  

 Desta forma o bibliotecário escolar pode ser instrumento e auxílio para mudar 

o paradigma da invisibilidade e contribuir de forma gradativa na construção do 

conhecimento. Embora muitas escolas estejam se esforçando para institucionalizar 

um ambiente de trabalho colaborativo, considerado necessário para criar 

comunidades de aprendizagem, dificuldades e obstáculos existem em abundância. 

(CAMPELLO, 2009a). 

 Tais dificuldades favorecem uma nova postura do profissional bibliotecário 

que, diante do individualismo nos ambientes educacionais, requer a busca de 

incentivos e meios para desenvolver com qualidade seu trabalho e sua contribuição 

para a educação básica. 

 A seguir, apresentam-se os objetivos delineados neste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Como objetivo geral: avaliar a importância do papel do 

bibliotecário no âmbito do ensino-aprendizagem da biblioteca escolar de ensino 

básico fundamental.  

 Objetivos específicos: 

• Descrever as contribuições da biblioteca escolar no ensino-aprendizagem; 

• Identificar na literatura a importância da biblioteca e do bibliotecário escolar na 

sociedade da informação; 

• Demonstrar a função educativa do bibliotecário no letramento informacional; 

 A metodologia da pesquisa empregada neste TCC será através de revisão de 

literatura e pesquisa bibliográfica. De acordo com Gil (2002, p. 44):  
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em 
quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 
fontes bibliográficas. 
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  A coleta de dados foi efetuada a partir da análise de autores renomados, nas 

seguintes áreas: biblioteca escolar - Waldeck Carneiro da Siva, Luís Milanesi, 

Bernadete Santos Campello, Carol Kuhlthau. Na área da educação: Paulo Freire, 

Jean Piaget, entre outros. 

 Estruturalmente, este Trabalho de Conclusão de Curso será organizado da 

seguinte forma: a seção 2 expõe as principais questões que envolvem a origem 

histórica da educação no Brasil, evolução e funções das bibliotecas escolares 

brasileiras; a seção 3 versa a respeito da atuação do bibliotecário, suas 

responsabilidades e competências na era da Sociedade da informação como 

também as contribuições da biblioteca escolar no ensino-aprendizagem e os 

subsídios da Biblioteconomia para o Letramento informacional.   

 Por fim, a conclusão apresenta um resumo das questões citadas, o resultado 

das análises finais, as dificuldades encontradas, principalmente em relação à 

literatura sobre biblioteca escolar. 
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2 ORIGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
 Para pensar numa perspectiva atual de educação é necessário entender a 

raiz teórica e a prática educacional, assim esta seção pretende realizar um breve 

histórico sobre como se deu o processo de educação no Brasil. A história da 

educação é a parte que diz respeito a realidade da cultura dos povos, ligada não 

somente ao passado, mas também ao presente e ao futuro, como forma integrante 

por participar e registrar o desenvolvimento do homem e suas diversas 

manifestações. Conforme Saviani (2008, p.151) expõe: 
Considerando que é pela história que nós nos formamos como 
homens; que é por ela que nós nos conhecemos e ascendemos à 
plena consciência do que somos; que pelo estudo do que fomos no 
passado descobrimos, ao mesmo tempo, o que somos no presente e 
o que podemos vir a ser no futuro, o conhecimento histórico emerge 
como uma necessidade vital de todo ser humano. 
 

 Diante desta afirmação, a história da educação, instrui, reproduz, constrói e 

reconstrói as relações humanas, de poder político e cultural nas diversas classes 

sociais. Prevalecendo a necessidade inevitável de aprendizagem para uma melhor 

convivência em sociedade, para tomada de decisões e principalmente para a vida. 

Sem história não há memória e sem memória não há diversidade de ensino.    

 Assim, a origem das instituições escolares no Brasil foi datada em 1549 com 

a chegada dos jesuítas que fundaram-na então colônia portuguesa, “a primeira 

escola brasileira” (MATTOS, 1958, p. 37). Escola esta, que priorizava a catequese e 

a instrução católica na colônia, findando no Brasil o progresso do Cristianismo, 

advindos da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, com interesses 

missionários, chefiada por Santo Inácio, jesuíta do Colégio de Coimbra e 

administrada neste período por Manoel da Nóbrega. Escola que formava 

educadores e missionários que de lá saíam os pioneiros da educação no Brasil. 

Período idealizado como heróico, de personalidades fortes e ocorrências decisivas, 

marcado pela criação de inúmeras escolas e abrigos para menores carentes. Sendo 

uma verdadeira escola democrática, onde o índio despido e o filho da aristocracia 

portuguesa estudavam juntos, os quais recebiam ensinamentos de canto, ofícios 

mecânicos, gramática latina e os melhores alunos eram direcionados ao ensino 

superior em Coimbra e nesta época todos os investimentos destinados às escolas 

jesuítas eram advindos da Coroa portuguesa. (MATTOS, 1958).   
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 Segundo Azevedo (1996, p. 516): 
Educadores por vocação, mestres notáveis a todos os respeitos, eles 
puderam exercer na Colônia, favorecidos por circunstâncias 
excepcionais, um verdadeiro monopólio do ensino, a que não faltava, 
para caracterizá-lo, o apoio oficial que lhes deu o governo da 
Metrópole, amparando-os, na sua missão civilizadora e pacífica, com 
largas doações de terras e aplicações de rendimentos reais à 
dotação de seus colégios.  

 
   Com base neste conceito surgiu uma verdadeira pedagogia jesuíta na qual 

seu ensino e sua educação eram apenas um instrumento de domínio espiritual, onde 

o maior interesse era a subordinação e o domínio político dentro da colônia, com 

princípios de autoridade, disciplina moral e mental. A Igreja Católica neste período 

potencializava seu poder doutrinador e evangelizador da fé cristã.  

 E conforme Freyre (2003, p.182): 
 

Os jesuítas foram outros que pela influência do seu sistema uniforme 
de educação e de moral sobre um organismo ainda tão mole, 
plástico, quase sem ossos, como o da nossa sociedade colonial nos 
séculos XVI e XVII, contribuíram para articular como educadores o 
que eles próprios dispersavam como catequistas e missionários. 

 
 De acordo com Saviani (2008, p. 149): 

 
Diferentemente da educação ateniense e espartana, assím como da 
romana, em que o Estado desempenhava papel importante na 
organização da educação na Idade Média as escolas trarão 
fortemente a marca da Igreja Católica. O modo de produção 
capitalista provocará decisivas mudanças na própria educação 
confessional e colocará em posição central o protagonismo do 
Estado, forjando a idéia da escola pública, universal, gratuita, leiga e 
obrigatória, cujas tentativas de realização passarão pelas mais 
diversas vicissitudes.  

   
Considerando os pontos apresentados acima, a educação portuguesa 

baseava-se numa disciplina rigorosamente canônica, bastando apenas que 

houvesse um padre que soubesse usar sua influência sobre os meninos brancos, 

filhos de colonos ou órfãos, sobre os filhos dos índios para a evangelização. Mas 

transformações econômicas oriundas do Sistema Capitalista, que estavam em 

desenvolvimento na Europa, despertaram insatisfações e ameaças ao sistema 

doutrinador português, desencadeando neste momento uma nova postura e uma 

imposição de raças, de um lado uma raça adiantada em processo de 

desenvolvimento na Europa e do outro, uma raça atrasada e desarticulada no caso 

de Portugal e suas colônias nas quais o foco não era o progresso comercial como 
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nos outros países, mas o fortalecimento do catolicismo e a fé através da Igreja 

Católica.       

 Mediante a este quadro histórico, conturbações políticas na administração da 

educação na colônia e discórdias entre o administrador Manoel da Nóbrega e o 

Provincial da Companhia de Jesus, Luiz de Grã levam ao declínio o período heróico 

da história da educação no Brasil. Neste novo período a instrução jesuíta deixa de 

ser dirigida às crianças carentes e passa a atender às elites, uma elite que 

desenvolve-se a partir do confronto de culturas, e às novas correntes de 

pensamento européias. Porém, uma cultura de elite trabalhada nos moldes jesuítas, 

artificial e com o domínio do ensino literário que acima de tudo, veio tornar a 

Companhia de Jesus mais rica e melhor representada em toda a parte.   

 Mattos (1958, p. 107) afirma que: 
O novo governador geral, amigo pessoal de Luiz da Grã -substituto 
de Nóbrega no governo da província jesuítica no Brasil - não era tão 
inclinado a favorecer os recolhimentos, tornando-se-lhes até mesmo 
hostil, apoiado, aliás, pela explícita má vontade e aberta oposição de 
Dom Pedro Sardinha, primeiro bispo da Bahia e de todo o Brasil. 

 
 Neste sentido, Nóbrega foi contrário a nova postura política que não favorecia 

ao recolhimento de tributos, chamada instituição da redizima, fundada pelo Cardeal 

Infante Don Henrique, regente do reino de Portugal, que defendia o uso de recursos 

públicos e não privados na colônia. Comprovando que aristocracia não era a favor 

do recolhimento de impostos para a educação de crianças de rua e filhos de 

indígenas. E, enquanto no Brasil a colonização jesuíta estava no máximo de 

expansão, na Europa a Companhia de Jesus sofria sua extinção, com a 

incapacidade de superar as novas necessidades filosóficas, ocorria neste momento 

a decadência do monopólio de ensino e a miséria econômica e intelectual do reino. 

(AZEVEDO, 1996, p. 522). 

 E através de Saviani (2005, p. 12) outros períodos existiram: 
Segundo período (1759- 1827) está representado pelas “Aulas 
Régias” instituídas pela reforma pombalina, como uma primeira 
tentativa de se instaurar uma escola pública estatal inspirada nas 
idéias iluministas segundo a estratégia do despotismo esclarecido. 
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 Após estes acontecimentos em 1759 extingue-se o sistema dos jesuítas, fim 

do período heróico no Brasil, iniciando-se o período pombalino. Azevedo (1996, p. 

523) diz que “Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e instaurou um novo sistema 

político e moderno que reformou e destruiu todo o sistema colonial do ensino”. Esse 

novo sistema foi baseado nos ideais iluministas, que eram presentes na França e na 

Sicília. Essa transição de período foi marcada pelo surgimento de novas concepções 

filosóficas e científicas que difundiam-se por toda a Europa e vieram reformar o 

ensino. Segundo Carvalho (1978, p. 26) “o iluminismo, [...]foi sempre um programa 

pedagógico, uma atitude crítica de revisão de problemas do qual não se podem 

dissociar, no fundo, as intenções de uma reforma, [...] quanto dos hábitos de 

pensamento.” Efetuou-se aqui uma renovação pedagógica de novos conceitos e 

ideais, um explícito antagonismo entre o pensamento tradicional jesuíta e o 

pensamento  moderno iluminista.   

 Partindo desta transição, diversas medidas entre 1759 e 1772 vieram com o 

intuito de substituir aulas e classes que foram abolidas do período jesuítico, mas não 

foram eficientemente reparadas. Como relata Azevedo (1996, p. 526) “Com essas 

medidas de emergência, que o alvará batizou de reformas, [...] para que não 

acabassem de cair na total ruína [...] sinistros intentos e infelizes sucessos.” Em 

1772 uma ordem régia instituiu um imposto para a manutenção do ensino primário 

médio, com a criação de aulas de disciplinas isoladas nomeadas como aulas régias, 

as quais foram fiscalizadas pelo  Estado e assessorada pela Igreja, uma junção que 

desmembrou as aulas isoladas,  tornando-as dispersas. 

 Saviani (2005, p. 12) descreve: 
O terceiro período (1827-1890) consiste nas primeiras tentativas, 
descontínuas e intermitentes, de se organizar a educação como 
responsabilidade do poder público representado pelo governo 
imperial e pelos governos das províncias. 

  

 Diante destes fatos, a educação brasileira foi ao declínio, com a expulsão dos 

jesuítas, a destruição de todo o sistema colonial de ensino e a reformas pombalinas. 

E com a Independência e a fundação do Império do Brasil em 1822 surge uma nova 

política educacional, impulsionada pela Revolução Francesa, que voltou às 

preocupações para a educação popular. Azevedo (1996, p. 553) esclarece que “Mas 

desse movimento [...] em favor da educação popular [...] que aboliu os privilégios do 

Estado para dar instrução [...] determina a criação de escolas [...] (art. 1°).” Uma lei 
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que fracassou e foi inapta para a organização da educação popular no Brasil, a qual 

foi atingida pelo Ato Adicional de 1834, mantida pela República e ás províncias, 

descentralizou por um século, o ensino fundamental, o ensino primário e distanciou 

a estrutura de ensino superior, alargando neste período a distancia entre as elites do 

país e as camadas sociais inferiores. Resultando em uma educação fragmentada e 

desorganizada, longe de findar as divergências a nível cultural e econômico. Dando 

continuação aos fatos, Saviani (2005, p. 12) relata que “o quarto período (1890-

1931) é marcado pela criação das escolas primárias nos estados na forma de 

grupos escolares, impulsionada pelo ideário do iluminismo republicano.”  

 Com isso, o regime republicano recebe a influência de educadores 

protestantes da América do Norte, que difundem novos ideais à história da educação 

do país, iniciando pelo estado de São Paulo, o qual destacou-se como centro da 

vida econômica do país. A criação dos grupos escolares foi parte integrante do 

projeto político republicano de reforma social do ensino, aqui concepções modernas 

e racionais de ensino demandavam atender uma grande quantidade de alunos. 

Sousa (1998, p. 15) relata que “A escola primária tornou-se uma das principais 

divulgadoras dos valores republicanos; por isso os grupos escolares tornaram-se um 

símbolo. Era preciso torná-los evidentes, exibí-los, solenizá-los!”. As escolas foram 

reestruturadas, uma nova organização pedagógica iniciou-se com o intuito de 

difusão da educação e os alunos foram divididos em classes, cada classe com um 

professor regente.  

 Mas as grandes reformas e as diversas organizações pedagógicas do período 

indicavam inúmeras dificuldades para uma real política nacional de educação. 

Saviani (2005, p. 12) descreve que “o quinto período (1931-1961) se define pela 

regulamentação, em âmbito nacional, das escolas superiores, secundárias e 

primárias, incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador.” 

 A revolução de 1930 foi o alicerce do plano da educação nacional destinado à 

reconstrução do sistema de educação e de cultura do Brasil. Com a industrialização 

e a urbanização houve o aumento da escolarização entre os grupos e neste período 

permitiu-se reorganizar o ensino secundário e o curso superior. Trazendo como 

consequência uma acelerada mudança social, entre as classes e os grupos. Nesta  

época o governo tinha como chefe do Governo Provisório, Sr. Getúlio Vargas e o 

reformador Sr. Francisco Campos, que criaram o Ministério da Educação e Saúde 

pública. (AZEVEDO, 1996, p. 654). 
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 Por fim Saviani (2005, p. 12) descreve: 
No sexto período, que se estende de 1961 aos dias atuais, dá-se a 
unificação da regulamentação da educação nacional abrangendo a 
rede pública (municipal, estadual e federal) e a rede privada as quais, 
direta ou indiretamente, foram sendo moldadas segundo uma 
concepção produtivista de escola. 
 

 Logo após o golpe civil-militar em 1964, o ensino de 1º e 2º graus sofreu 

ajustes advindos da reforma universitária, sob a Lei n. 5.540 de 28 de novembro de 

1968, que fortaleceu as ações do Conselho Federal de Educação, que passou a 

administrar toda a política educacional. Momento de recuperação econômica para 

captação de recursos de investimento público e expansão social de educação. Neste 

momento o sistema educacional brasileiro influenciado pelos moldes de produção 

industrial, sofre uma expansão do ensino. No período, comprova-se o aumento 

efetivo da demanda pela educação escolar, mas é exorbitante a evasão escolar e o 

analfabetismo nas áreas rurais. (ROMANELLI, 1986, p. 193-197). 

  Ainda de acordo com Romanelli (1986, p. 23):   
As instituições educativas nascidas da necessidade de as gerações 
mais velhas transmitirem às mais novas os resultados de sua 
experiência e, também, com o objetivo de preservar e recriar esses 
produtos, sofrem todavia, na cultura transplantada, uma minimização 
de suas funções. E que o que se tem em vista, na cultura 
transplantada, é a imposição e a preservação de modelos culturais 
importados, sendo, pois, diminuta a possibilidade de criação e 
inovação culturais. 
  

 Nesta mesma linha de pensamento, a educação escolar brasileira não é 

oriunda apenas de uma única herança cultural, mas de um conjunto de diversas 

outras culturas e transformações, que aqui tiveram sua influência e seu domínio. À 

iniciar pelas sociedades tribais, primórdias no ensino informal de transmissão de 

conhecimento que fez uso de uma educação, findada através do exemplo, passado 

dos índios mais velhos para os mais novos. E posteriormente Portugal, com os seus 

marcantes missionários jesuítas, que desembarcaram aqui no Brasil e com o seu 

modo próprio de educar, alimentado pela autoridade, e poder catequizador  manteve 

a fé e os dogmas da igreja.  
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 Convêm destacar, portanto, a existência de um confronto entre culturas, uma 

cultura dominante, no caso as tribos indígenas já presentes na América, e uma 

cultura estratificada, neste caso os colonizadores de Portugal. Aqui venceu o forte 

sobre o fraco, não havia um plano de ocupação pré-existente a não ser o predatório. 

Desta forma os padrões culturais diferenciam-se de acordo com o agir, o educar e o 

pensar de cada comunidade, região e etnia. A cultura tem sua dinâmica através do 

convívio social e contato coletivo e está em constante transformação, longe de ser 

ou tornar-se inércia.   

 Estes acontecimentos acima, como também: o Capitalismo, modelo 

econômico que impulsionou o desenvolvimento industrial em toda a Europa; as 

Reformas Pombalinas com suas ações imediatistas sobre a educação; o Iluminismo 

que renovou e reconstruiu o conhecimento; a Revolução Francesa que impulsionou 

novas políticas educacionais; o Ato Condicional de 1834 que descentralizou o ensino 

primário; A Revolução de 1930 com o Plano Educacional de Ensino, as 

transformações da Era Vargas e o Golpe Militar de 1964 com a industrialização 

brasileira. Todos estes fatos comprovam que muitos princípios e valores acabaram 

sofrendo com as novas exigências educacionais da sociedade, caracterizando as 

inúmeras crises do sistema escolar atual e para alcançar uma educação igualitária é 

preciso uma política real de valorização da escola, pois os países que mais 

avançaram no quesito educação foram aqueles que assumiram suas próprias 

práticas educacionais, não excluindo suas responsabilidades com os cidadãos.  
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2.1 IMPORTÂNCIA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NO BRASIL 

 

 Ao falarmos de aprendizagem, não podemos nos esquecer de um de seus 

espaços, que é, ou deveria ser o lugar de maior importância de práticas educativas e 

incentivo a leitura, que é a biblioteca. As primeiras bibliotecas surgiram na 

Mesopotâmia, no segundo milênio a.C. Nessas bibliotecas foi deduzido que a 

“organização de documentos acompanhada de representações para fins de 

recuperação: tábuas de argilas eram protegidas por espécies de envelopes nos 

quais estavam dispostos resumos” (ORTEGA, 2004, p. 2). Nesta fase histórica a 

informação já era registrada e codificada para fins de registro e tomadas de decisões 

da época.  A Biblioteca de Alexandria representou a biblioteca mais importante 

desse período, fundada por Alexandre Magno, reunia o maior acervo de cultura e 

ciência da Antiguidade, a qual sofreu um grande incêndio em 48 a.c. perdendo 

grande parte de seu acervo e no ano de 642 d.c, veio sua decadência, quando o 

Egito foi conquistado pelo general Amr Ibn Al As. Biblioteca mais conhecida, 

importante e afamada do mundo antigo. (GONDAR E CABRAL, 2014, p. 3).  

 A biblioteca, como organização social, é definida por vários especialistas, por 

exemplo, segundo Milanesi (1984, p. 49) “A biblioteca é um conjunto de discursos, é 

como se ela fosse milhares de aulas impressas, das quais os alunos aproximam-se 

sem imposições e bloqueios”. O autor destaca que nas bibliotecas as informações 

estão organizadas e disponíveis para o público, mas é preciso que o usuário saiba 

encontrá-la e discerni-la.  

Já Silva (1999, p. 15) diz que “Às vezes, a “biblioteca” é um armário trancado, 

situado numa sala de aula, ao qual os alunos só têm acesso se algum professor se 

dispõe a abri-lo, quando a chave é localizada”. Após esta observação, o autor critica 

as deficiências e os obstáculos para o bom funcionamento de uma biblioteca, como 

também o escasso conhecimento da sociedade em relação ao que é uma biblioteca 

e a passividade dos professores diante dela.   
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 E conforme o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco (1994): 
A biblioteca escolar proporciona informação e ideias que são 
fundamentais para o funcionamento com sucesso em nossa 
sociedade contemporânea com base em informações e 
conhecimento. Ela proporciona aos alunos competências para a 
aprendizagem ao longo da vida e ajuda a desenvolver a sua 
imaginação , permitindo-lhes realizar -se na vida como cidadãos 
responsáveis . 
 

 Tantas definições confirmam a importância da biblioteca na vida de um 

estudante. Ela precisa ser vista como parte integrante da escola, como peça 

fundamental para o ensino e não mero local para acúmulo de livros e materiais sem 

uso. “Livros e mais livros, estudiosos e mais estudiosos freguentam-nas com 

ansiedade e satisfação em busca do mundo nelas resguardado, mas que está 

sempre à disposição dos que têm fome e sede do saber”, Menegolla (1992, p. 43). 

Os adeptos de uma boa leitura buscam nas bibliotecas o refúgio para a imaginação 

e para o conhecimento de mundo.     

 No Brasil, desde a colonização, antes mesmo da saída dos jesuítas das 

terras brasileiras, as bibliotecas já estavam presentes nos conventos sendo 

verdadeiros repositórios de obras evangelizadoras. De acordo com Milanesi (1984, 

p. 25) “De qualquer forma, os livros importados da Europa aglutinavam-se nas mãos 

de particulares ou mais comumente, nos conventos. Estes foram os repositórios 

mais abastecidos do período colonial.”  

 Neste sentido, os impressos e os livros ao chegarem ao Brasil, sofriam 

censuras alfandegárias impostas pela Metrópole na qual as obras que não eram em 

prol da propagação da fé e contrárias aos dogmas da igreja, eram impedidas de 

circular, diferenciando neste momento os livros aptos e não aptos para a catequese. 

Mas este modo de censura era ineficaz, muitas obras proibidas circulavam nas 

colônias. “A ignorância generalizada e a desorganização levaram à vulnerabilidade e 

à penetração de obras explicitamente proibidas”, (MILANESI, 1984, p. 25). 

 Nos conventos, a seleção dos livros era rigorosa no sentido de não permitir 

que obras classificadas de impróprias fossem contra a praxe católica, levando a 

sérias punições, com a única intenção de não permitir a evolução do pensamento 

entre os colonizados. De acordo com Milanesi (1984, p. 29) “Quando a imprensa 

chegou ao Brasil, o corpo censório estava firmemente estabelecido. Ou seja, a 

imprensa nasceu no Brasil depois da censura”.  
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 Posterior a esses acontecimentos a biblioteca sofreu vários impasses que 

levaram a inquietude de uma nação, que iniciou-se após um monopólio cristão pela 

igreja católica, concomitante à Independência do Brasil que implementou novas 

ideologias, como por exemplo as tipografias, as fundamentais progenitoras dos 

livros, que foram os suportes da Imprensa e de circulação de idéias que 

impulsionaram a criação das escolas.  

 Milanesi (1984, p. 31) afirma que: 
Esse entusiasmo pós-Independência só ressalta a situação precária 
que predominava anteriormente. Um confronto com outros países 
latino-americanos revela com clareza a difícil situação brasileira. Na 
época da Independência havia mais de 80% de analfabetos, 
certamente excluídos desse cálculo os índios e os escravos. Os 
sistemas de ensino então criados não foram capazes de superar em 
pouco tempo as deficiências acumuladas. A população era 
majoritariamente analfabeta.  

 

 Sendo perceptível que mesmo com a criação de escolas e de novas 

bibliotecas, as quais favoreceram o acesso aos livros, o problema do analfabetismo 

não foi contornado. O ato de ler era algo que predominava apenas nas camadas 

literárias e liberais e não entre os povos necessitados. “Essa reduzida parcela 

letrada da população perdia-se na vastidão do país, incapaz de estender a todos os 

benefícios da escola”, (MILANESI, 1984, p. 32). 

 A biblioteca escolar no Brasil tem sua grande importância, mesmo com as 

inúmeras dificuldades que perpetuam até os dias atuais. A partir da Reforma de 

Ensino de 1971, a pesquisa escolar foi oficializada, com isso as bibliotecas 

passaram a ser o centro das atenções nas escolas, a lei obrigava a pesquisa através 

dos livros. “Talvez, a instituição do ato de pesquisar como uma obrigatoriedade 

tenha sido determinada a partir da constatação de que o professor tem funções mais 

importantes do que discursar sobre os temas dos programas de ensino”. Milanesi 

(1984, p. 39).  

Percebe-se que os obstáculos não cessaram com a obrigatoriedade da 

pesquisa, os professores camuflavam o tipo de pesquisa na qual os alunos apenas 

copiavam lembretes, não existia desde o início, o estímulo correto à pesquisa 

escolar. Como podemos citar, há outras dificuldades nas bibliotecas escolares: o 

baixo interesse dos jovens e adultos pela leitura; a falta de recursos informacionais; 

infra-estrutura precária na maioria das escolas; a falta de profissionais qualificados 
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neste caso os bibliotecários e o direcionamento indevido de professores inaptos às 

bibliotecas e às salas de leitura.  

A maioria das bibliotecas escolares que surgiu no Brasil era precária e 

escassa. De acordo com Silva (1999, p. 49) “Uma das maiores dificuldades das 

escolas era e ainda é! [...] a inexistência ou a precária existência de bibliotecas. [...] 

pouquíssima coisa mudou na realidade da biblioteca escolar brasileira”. Por meio de 

pesquisas na literatura científica comprova-se que pouco mudou. 

E o que não pode passar despercebido é o grande potencial das bibliotecas 

escolares no processo ensino-aprendizagem. Amato e Garcia (1989, p. 11) afirmam: 
Entre os diversos meios educativos, encontra-se a biblioteca – 
recurso indispensável para o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizado e formação do educando. Pode-se afirmar que uma 
escola sem biblioteca é uma instituição incompleta, e uma biblioteca 
não orientada para um trabalho escolar dinâmico torna-se um 
instrumento estático e improdutivo dentro deste contexto.  

  
 Ainda que, à biblioteca escolar esteja inserida na escola, é preciso que 

práticas educativas de fato funcionem e complementem a formação do estudante. 

Ter apenas um espaço com estantes e livros sem uma mera circulação de idéias, ou 

melhor, um projeto político pedagógico idealizado para o uso coletivo, em nada a 

biblioteca contribuirá para a aprendizagem.  

 Menegolla (1992, p. 43) deixa explícito que: 
Poderíamos supor ou imaginar uma universidade ou uma escola de 
1º e 2º graus sem uma biblioteca? O livro e o seu local de proteção 
fazem parte essencial dos principais e indispensáveis utensílios de 
uma razoável escola. Uma escola sem biblioteca é como um 
restaurante sem comida. Como se pode imaginar um estômago 
faminto diante de panelas vazias? 

 

 É perceptível que o potencial das bibliotecas vai além de um espaço físico. 

Escolas sem bibliotecas são calabouços escuros onde a criatividade e o senso 

crítico jamais se aproximarão. Se todas as escolas tivessem uma biblioteca atuante, 

o desenvolvimento para leitura e pesquisas escolares somaria resultados positivos 

para a aprendizagem.  
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 Corrobora Silva (1999, p. 67) ao dizer que:  
No Brasil, [...] É nela que a maior parte das nossas crianças terão a 
oportunidade, muitas vezes única em suas vidas, de contato com 
livros e outros documentos. Essa idéia aplica-se especialmente às 
escolas públicas onde estudam as crianças das classes populares 
que, pela natureza seletiva e excludente da escola burguesa, são 
expulsas da vida escolar muito antes de terem completado a 
escolaridade mínima obrigatória. [..., há décadas, atiram-nos contra o 
rosto provas cabais da incompetência do nosso aparelho escolar 
para a missão de escolarizar os filhos da classe trabalhadora. 
 

 Neste contexto, a grande importância das bibliotecas escolares, não se limita 

apenas à pesquisa ou ao âmbito da escola, como parte estrutural e integrante no 

desenvolvimento educacional, mas na vida social e na família. Pois indivíduos que 

lêem e fazem da leitura um ato não obrigatório, mas sim um ato de lazer, estes 

despertam para a não marginalização pela sociedade. Potencial que vai contra um 

sistema econômico capitalista, que valoriza e valorizará sempre as elites, não 

estreitando os limites da indiferença social e da acessibilidade do ensino. Na 

próxima seção abordaremos mais profundamente as questões que envolvem a 

importância das bibliotecas escolares no âmbito do Letramento informacional.     
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3 ATUAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
  
 As bibliotecas existem desde os primórdios da escrita e a profissão de 

bibliotecário é classificada como uma das profissões mais primitivas da história das 

profissões, pois sempre existiram pessoas responsáveis pela guarda e organização 

de documentos (ORTEGA, 2004). E diante desta afirmação na atual modernidade o 

papel do bibliotecário e sua função de existir vêm sofrendo grandes modernizações. 

Ortega y Gasset (2006 apud FONSECA, 2007, p. 93) diz que é a função de “filtro 

que se interpõe entre a torrente de livros e o homem”. Convém destacar que é a 

profissão gestora, entre o homem e o conhecimento.    

 A informação é objeto de estudo e trabalho do profissional bibliotecário, desde 

a origem da escrita e a partir do advento da informática, as mudanças acontecem 

com maior rapidez.  Essa velocidade tem afetado a sociedade de maneira geral, 

provocando diferentes reações, modificando desde o comportamento social até o 

comportamento profissional. Desta forma, observa-se que esse profissional pode 

contribuir para o sucesso e insucesso das organizações. De acordo com Araújo e 

Dias (2005, p. 113), a Sociedade da Informação e do Conhecimento pode ser 

explicada como “etapa do desenvolvimento da sociedade que se caracteriza pela 

abundância de informação organizada”.   

 Segundo Borges (2000, p. 28): 
Quando são utilizados, há um processo de interpretação, de 
interligação, de complementariedade, promovendo um ato de criação 
e invenção”. O uso da virtualização, cada vez mais presente no 
nosso cotidiano, amplia as potencialidades humanas, criando novas 
relações, novos conhecimentos, novas maneiras de aprender a 
pensar.  a informação e o conhecimento são considerados com bens 
primordiais e que estes dois não se acabam com o uso. Pois, por 
meio de sua utilização. 

  
A informação e o conhecimento do ponto de vista econômico são bens 

primordiais e estes dois andam lado a lado, relacionam-se e não se concluem com o 

uso. Mais a velocidade do desempenho virtual também processa com maior rapidez 

as informações.  E conforme Araújo e Dias (2005, p. 115) “este termo aparece na 

literatura biblioteconômica no ano de 1970”. Os autores chamam atenção para a 

questão do acesso à informação produzida nessa sociedade da informação e do 

conhecimento, que existem vários modos possíveis para a transmissão da 

informação.  
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E num ambiente organizacional integrado com pessoas comprometidas, 

qualificadas e responsáveis que ali atuam e que saibam utilizar  da melhor forma 

possível seus recursos, resultam num melhor desempenho e satisfação no local de 

trabalho. Com isso beneficiam-se quem utiliza os serviços e produtos oferecidos 

pela organização, bem como quem trabalha na mesma, colaborando e 

transformando a sociedade, sanando suas necessidades de informação do dia a dia 

profissional.  

De acordo com Tarapanoff (2000, p. 92): 
Aqueles que vêem a informação como um bem público enfatizam 
unicamente a natureza econômica da informação. A informação tem 
características econômicas atípicas que a distinguem de ativos 
(commodities) mais tangíveis. A informação pode se expandir , ser 
completada, é capaz de ser substituída, transportável, difusa e pode 
ser compartilhada. Como um produto/mercadoria, a informação não 
se deprecia e é disponível livremente, tem um valor que cresce com 
a reutilização e a sua apresentação sob outra forma (reembalagem) 
e é extremamente difícil de controlar. 

 

 O aceso amplo a informação permite a quebra de fronteiras, mas a 

informação não está inteiramente disponível, clara e acessível a todos. Grandes 

transformações marcam o novo milênio e mudanças constantes no ambiente 

tecnológico e organizacional requerem do profissional bibliotecário, novas posturas e 

novos ideais. Para os profissionais da informação, em especial os bibliotecários, as 

mudanças estão afetando de maneira mais complexa seus tradicionais modelos de 

trabalho.  

Como afirma Tarapanoff (1996, p. 115): “é a informação (...) e seu knowhow e 

tecnologia própria são os processos ligados ao ciclo documentário ou informacional”. 

A informação como objeto de trabalho e estudo da classe bibliotecária, tem sido 

afetada pelas tecnologias de informação, modificando seus diversos formatos, seus 

suportes, seu processamento e disseminação, consequentemente surgiram 

inúmeras interferências na forma de mediação entre o bibliotecário e o usuário.  Para 

tanto, torna-se necessário que o profissional da informação assuma uma postura 

pró-ativa com um conjunto de compromissos com o usuário, além de necessário o 

domínio das novas tecnologias, conhecer profundamente sua profissão seus 

domínios e obstáculos e como também conhecer-se a assim mesmo, desta forma o 

bibliotecário estará apto e poderá contribuir de forma eficaz e sucinta para a 

sociedade e para os usuários.    
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 De acordo com Santos (2000, p. 113) o profissional da informação deve ter 

como perfil: 
a) ser um especialista na área de conhecimento que atua; b) ser um 
profundo conhecedor dos recursos informacionais disponíveis; c) ser 
um gerente efetivo; d) ter domínio das técnicas do tratamento da 
documentação; e) ser um líder para enfrentar as mudanças e suas 
conseqüências. 
 

 O uso da informação como desenvolvimento da sociedade permite que um 

número cada vez maior de profissionais como os gestores de informação, os 

especialistas de comunicação, os consultores, os educadores, historiadores entre 

outros modifiquem o cenário do trabalho num todo. Com o prodígio da globalização, 

os usuários podem se conectar e ter facilidades de acesso em qualquer lugar do 

mundo. Devido a isto, pelas múltiplas fontes de acesso disponíveis, o universo do 

trabalho torna-se mais competitivo, profissionais de outras áreas passam a ser 

concorrentes presentes da Biblioteconomia e o perfil profissional vira fator decisivo 

nas tomadas de decisões dentro das organizações. Valentim (1995, p. 4) afirma que  

“a grande mudança na área de biblioteconomia é a mudança do paradigma do 

acervo para o paradigma da informação”. O profissional da informação precisa estar 

em sintonia e atualizado com esta realidade e se readequar para enfrentar as 

mudanças cada vez maiores. 

  Comprova-se que novos conceitos de organização do trabalho e do 

comportamento vão surgir em decorrência do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação. É necessário que o ensino da biblioteconomia, tanto o de 

formação quanto o de atualização, desconstrua esse protótipo em função de novas 

organizações sociais. A atualização contínua do profissional da informação que 

queira ser competente e dinâmico é de fundamental importância. Além disso, 

algumas características são necessárias para que o bibliotecário possa contribuir  e 

acrescentar para a sociedade da informação,  nem sempre essas contribuições são 

apreendidas na faculdade ou em cursos de atualização como por exemplo:  ter claro 

os objetivos que querem alcançar , está apto à mudanças, trabalhar em equipe com 

diversidades individuais  e ter visão estratégica, esta é a atuação que se faz 

necessária nos dias atuais. 
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3.1 A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO PARA O  ENSINO – 
      APRENDIZAGEM 
 

A biblioteca escolar é um espaço social e democrático, onde diversas 

pessoas de diferentes faixas etárias, de vários níveis econômicos, de diversas 

escolaridades e etnias a procuram para buscar informações e conhecimentos que 

servirão de base, para futuras transformações, individuais e coletivas na sociedade. 

Campello (2012, p. 7) afirma que “boas bibliotecas propiciam uma aprendizagem 

peculiar, diferente daquela em que o aluno é um recipiente passivo de informações 

passadas pelo professor”. Isso significa que não só a leitura se faz presente nas 

bibliotecas mas se bem exploradas, os alunos aprendem com as informações 

contidas nos diversos suportes disponíveis e com isso ocorre o estímulo do 

desenvolvimento cognitivo que desperta para uma nova aprendizagem. 

Aprendizagem esta, baseada na crítica e na percepção dos valores morais no 

âmbito coletivo. 

Convém destacar que para o bibliotecário integrar sua prática, construída na 

sua graduação e ou nas suas experiências profissionais, neste contexto da 

biblioteca escolar, é preciso o respaldo da literatura científica como apoio para que 

se construa uma prática baseada em evidência.  

Campello (2012, p. 8) esclarece que: 
A prática em evidência teve origem na Medicina, no início da década 
de 1990, no Reino Unido, a partir da constatação de que os 
resultados gerados pelas pesquisas médicas não estavam sendo 
utilizados efetivamente pelos profissionais de saúde. A prática 
baseada em evidência parte, portanto, do princípio de que resultados 
de pesquisas realizadas de forma criteriosa fornecem indícios para 
auxiliar na tomada de decisão. 

 
No atual contexto, estamos vivenciando a era da informação e do 

conhecimento, então tudo necessita ser comprovado por meios de pesquisas 

científicas, para ter um respaldo do que se pensa e do que é desenvolvido pelos 

bibliotecários escolares, ou melhor, é preciso uma comprovação de idéias que 

inúmeras vezes vão contra  sistemas ineficientes de ensino. Uma quantidade 

enorme de informações surge rapidamente com uma velocidade de atualização 

provocando transformações no mundo a todo instante. E a escola, obviamente, é 

afetada por este fenômeno englobando a biblioteca escolar como instrumento 

fundamental pra o processo de ensino-aprendizagem. E para que ela se adapte a 
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estas transformações, necessita utilizar-se de todos os recursos que têm 

disponíveis.  

Afirma Campello (2012, p. 10):  
No que diz respeito especificamente à biblioteca escolar, a prática 
baseada em evidência dá ênfase à utilização de resultados de 
estudos que identificam quais fatores, no âmbito da biblioteca 
escolar, podem fazer diferença na aprendizagem.  

 
 A biblioteca escolar pode transformar-se em uma forte aliada no processo de 

ensino-aprendizagem, promovendo a mediação entre o ensino e a aprendizagem, 

resultando em um melhor desempenho e rendimento dos educandos.  Dentro de sua 

função educativa a biblioteca pode auxiliar a ação do aluno e do professor, atuando 

como elo de forma colaborativa e atuante com objetivos comuns e pré-

estabelecidos. Mas de acordo com Campello (2012, p. 11) “Se os bibliotecários não 

puderem provar que fazem diferença na escola, então não precisam existir”. Aqui 

prevalecem as lutas diárias e os obstáculos que perpetuam entre a biblioteca, a 

escola, o bibliotecário e o mundo do conhecimento a nível brasileiro, aonde a prática 

em evidência é apenas a base de um início que se faz presente, pois vai contra o 

paradigma da estagnação e do esquecimento em especial da biblioteca escolar, que 

focaliza a educação através de um ensino igualitário que na maioria das vezes não é 

compreendida. E no que se refere a sua função cultural, a biblioteca complementa a 

educação formal, ao oferecer possibilidades de leitura e trabalho colaborativo entre 

bibliotecários e professores.  

 E como diz Freire (1997, p. 16): 
Mas se, do ponto de vista crítico, não é possível pensar sequer a 
educação sem que se pense a questão do poder; se não é possível 
compreender a educação como uma prática autônoma ou neutra, isto 
não significa, de modo algum, que a educação sistemática seja uma 
pura reprodutora da ideologia dominante. As relações entre a 
educação enquanto subsistema e o sistema maior são relações 
dinâmicas, contraditórias e não mecânicas. 
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 A educação não apenas reproduz a ideologia dominante, mas altera-se  com 

o pensar e o fazer pedagógico. O importante é reconhecer o direito de poder dizer, 

intervir e acrescentar nas relações de poder que envolvem a educação, tarefa 

acirrada e constate para as bibliotecas escolares. Bibliotecas eficazes contribuem 

ativamente para a aprendizagem, pois conduzem à criação, disseminação e uso do 

conhecimento, para o desenvolvimento de valores com relação à informação. 

(CAMPELLO, 2012)  

 Ainda Campello (2012, p. 29) expõe que: 
Entretanto, estudos revelaram que a biblioteca é mais do que um 
simples estoque de informações. Os estudantes mostraram que ela 
ajudava a construir suas compreensões e conhecimentos, 
ensinando-os a pesquisar, a identificar idéias pertinentes, analisar, 
sintetizar e avaliar informações, a estruturar e organizar idéias, a 
desenvolver pontos de vista, tirar conclusões e ter opiniões próprias. 

 

 Os dados acima confirmam o papel informacional e a função transformadora 

da biblioteca escolar como instrumento para aprendizagem, para a criatividade, para 

as pesquisas escolares, para a usabilidade de computadores e internet e para a 

formação intelectual de usuários e pesquisadores críticos, que venham agregar valor 

a um espaço de liberdade de expressão.  

 Ainda Milanesi (1984, p. 98) afirma: 
Dentro de uma biblioteca o usuário circulará pelo tempo e pelo 
espaço, aproximando-se da forma mais completa possível do 
patrimônio cultural da humanidade. E poderá fazer isso movido por 
um interesse específico ou pelo simples prazer do conhecimento. O 
usuário poderá assistir a um vídeo sobre os incas, ver uma 
exposição de gravura contemporânea, ouvir peças renascentistas ou 
procurar uma determinada fórmula química. A biblioteca oferece 
segmento do pensamento humano registrado, esse conhecimento 
humano acumulado em milênios, construído conflitivamente.  

 
 Podemos concluir que a biblioteca é a concentração dos pensamentos, dos 

ideais, dos conflitos, das sínteses, dos encontros e desencontros. É a porta de 

entrada para um novo modo de agir, de fazer, de pensar e de reflexão. E se não 

houver obstáculos e conflitos não haverá criação. (MILANESI, 1984). È através do 

ensino escolar, que são transmitidas noções sobre a história e cultura local que 

servirão de base para toda a transformação que o indivíduo poderá sofrer e/ou 

exercer sobre a sociedade como também sua atuação.  

 
 



31 
 

3.2 CONTRIBUIÇÕES DA BIBLIOTECONOMIA PARA O LETRAMENTO 
      INFORMACIONAL 
 
 Na sociedade da informação as pessoas precisam desenvolver habilidades 

para lidar com as informações de forma eficaz. E diante de uma sociedade que se 

constrói e reconstrói a cada instante, as informações e seus contextos influenciam 

nas tomadas de decisões, isso ocorre entre os jovens no meio intelectual, entre os 

profissionais da informação no âmbito profissional e entre os alunos nos parâmetros 

da aprendizagem.  Nesse sentido é preciso chamar atenção para ações concretas 

que possam acompanhar o ritmo deste desenvolvimento e ajudar o indivíduo nas 

situações decorrentes da convivência diária com a sociedade. A Biblioteconomia 

busca meios para contribuir com este cenário e o Letramento informacional é a base 

para estas transformações. 

 O conceito de letramento informacional, do original information literacy, 

corresponde à estruturação sistêmica de um conjunto de competências que integra 

as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar e gerar conhecimento, visando 

à tomada de decisão e à resolução de problemas. Alguém que tenha a competência 

de letramento informacional razoavelmente desenvolvida terá condições básicas 

para determinar, com alguma eficácia, a extensão das informações necessárias, 

acessá-las e avaliá-las, relacionar a informação selecionada com os conhecimentos 

prévios, empregá-la para acompanhar um objetivo específico, compreender os 

aspectos econômicos, legais e sociais do contexto do uso da informação para, 

assim, ser capaz de usá-la ética e legalmente (ACRL, 2000). 

 Campello (2009, p. 12) explica que: 
O termo letramento informacional (infomation literacy) foi usado pela 
primeira vez no Estados Unidos, na década de 1970, para caracterizar 
competências necessárias ao uso das fontes eletrônicas de 
informação, que começavam a ser produzidas na época. 

 
 Neste momento, a educação norte-americana ignorava as contribuições da 

biblioteca no ensino e o papel educativo do bibliotecário. Mesmo diante deste fato os 

bibliotecários já vinham desenvolvendo uma ação pedagógica que era contrária a 

este pensamento e tinham plena consciência das influências deste movimento para 

o ensino-aprendizagem. Ainda a parceria de professores e bibliotecários requer 

planejamento de “situações de aprendizagem que desafiem e motivem os alunos, 
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acompanhando seus progressos, orientando-os e guiando-os no desenvolvimento 

de competências informacionais”, segundo Campello (2005, p. 11). 

 O conceito de letramento informacional teve como alicerce a sociedade da 

informação junto às novas tecnologias: pictográfica, oral, bibliográfica e eletrônica 

(electrographic) que baseava-se no conhecimento, na qual a comunidade 

necessitava adaptar-se com as informações de forma crítica e responsável, sendo 

inserido nos currículos escolares o letramento informacional no qual chamavam de 

“novo letramento”. O aparecimento do conceito de letramento informacional coincide 

com a época em que um novo método de ensino o construtivismo no qual o próprio 

aluno, constrói seu conhecimento de acordo com suas vivências anteriores, 

utilizando diversas fontes de informação, estava consolidando-se na época. 

Conseqüentemente, o construtivismo facilitou a aceitação do letramento 

informacional nas escolas americanas, com diretrizes educacionais como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais que evidenciou o uso social da linguagem. 

(CAMPELLO, 2009, p. 13-14). 

 A prática do letramento informacional no Estados Unidos, necessitou ser 

sustentada para sua eficaz praticidade. Instituições escolares e bibliotecários 

auxiliaram seus membros na implantação do documento Information Power, da 

American Association of School Librarians, elaborado em conjunto com a 

Association for Educational Communications and Technolog, em 1998, que definiu 

alguns parâmetros para o letramento informacional: (1) competência informacional; 

(2) aprendizagem independente; (3) e responsabilidade social. Esses parâmetros 

enfatizavam as habilidades de acessar, avaliar, usar as informações, buscar e usar 

informação de maneira independente como também explorar o uso social da 

informação, a ética e o compartilhamento das práticas informacionais, aqui as 

habilidades de usar a informação eram o gatilho para a aprendizagem independente. 

E conforme o Information Power aponta que  o bibliotecário precisa adequar-se aos 

ideais de colaboração, liderança e tecnologia. (CAMPELO, 2009).  

 Outros modelos de pesquisas baseadas no letramento informacional tiveram 

êxitos nos países desenvolvidos. Mais a partir de 1980, no Brasil, a pesquisa escolar 

foi impulsionadora para as práticas e estudos do Letramento informacional, pois a 

mesma não apresentava suficientemente resultados positivos no ensino escolar.  
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 Neste contexto a pesquisa escolar tinha como objetivos de acordo com Fialho 

e Moura (2005, p. 195): 
A atividade de pesquisa foi decretada oficialmente, pela Reforma de 
Ensino de 1971, através da Lei Federal n° 5.692, de 11.08.1971. O 
objetivo era fornecer ao aluno meios para produzir um aprendizado 
mais independente do conteúdo que, até então, estava restrito à 
exposição oral feita pelo professor dentro da sala de aula.  
 

 Muitos obstáculos e desafios a nível de aprendizagem aos alunos surgiram 

com essa nova abordagem de pesquisa.  Gasque e Tescarolo (2010, p. 46) citam 

alguns: “(1) a dificuldade em mudar a cultura pedagógica, (2) a formação 

inadequada dos professores, (3) a concepção de ensino-aprendizagem, (4) a 

organização do currículo e (5) a ausência de infraestrutura [...] de informação”. 

Percebe-se que o aluno haveria de desenvolver sua própria criatividade diante do 

conteúdo exposto pelo professor, passando a ser um sujeito ativo e autônomo 

durante as pesquisas. Apesar da leitura e a pesquisa serem recursos de 

aprendizagem da Biblioteconomia no espaço do Letramento informacional, as 

bibliotecas escolares. Porém, muitas vezes não cumprem seus objetivos devido à 

carência de recursos e despreparo do corpo docente, que encontram dificuldades e 

empecilhos para coletivamente desenvolverem atividades em prol da educação dos 

alunos. 

 Estas ações desperdiçam resultados qualitativos para o Letramento, 

comprovados a partir da deficiência do leitor na hora de interpretar um texto na sala 

de aula. As bibliotecas não estão literalmente inseridas no projeto pedagógico da 

escola, isso acarreta um grande obstáculo para a classe bibliotecária, pois 

bibliotecas com ações construtivas na vida de uma escola viram peça fundamental 

para uma mudança de comportamento a nível escolar, salientando no bibliotecário a 

função colaborativa e disseminativa que agrega valor a formação dos alunos.    

 No Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino básico, 

dão ênfase para a diversidade textual, com a circulação de textos. Aqui não existiam 

diretrizes que implementassem o Letramento informacional nas escolas, somente 

em 2002 uma metodologia surgiu, publicada por Carol Kuhlthau, que baseava-se 

nas linhas de aprendizagem construtivistas e no desenvolvimento cognitivo 

direcionadas para crianças e jovens, que trabalhava a aprendizagem pela busca e 

uso da informação.  
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 Essa metodologia de Carol Kuhlthau foi criada em meados de 1980 e 

desenvolvida, quando a autora, bibliotecária norte-americana numa escola do estado 

de Ohio (USA), Estados Unidos, de ensino médio, percebeu ao realizar suas 

atividades com os alunos que eles eram inseguros, tinham pouco interesse e 

dificuldades em desenvolver suas habilidades, mesmo sendo freqüentadores 

assíduos da biblioteca da escola. A autora criou um modelo de estudo chamado 

InformationSearchProcess (ISP), que tratou de forma específica o processo de 

aprendizagem pela busca e pelo uso da informação. (CAMPELO, 2009, p. 34) 

   Ainda Campello (2009, p. 34) cita, os aspectos e os estágios desse método: 
(a) os pensamentos sobre o assunto a ser pesquisado (dimensão 
cognitiva); (b) os sentimentos que tipicamente acompanham a 
evolução do pensamento (dimensão afetiva); (c) as ações de buscar 
e usar fontes de informação (dimensão física). Alem disso é 
composto por seis estágios: (1) início do trabalho; (2) seleção do 
assunto; (3) exploração de informações; (4) definição do foco; (5) 
coleta de informações; (6) apresentação dos resultados; mais a 
avaliação do processo.  

  

 O resultado desse método apresentou algumas particularidades que foram 

essenciais para influenciar novas pesquisas em outros países. A começar pelo 

estágio de Início de trabalho,aqui os alunos analisavam a tarefa proposta que 

desencadeava incertezas e insegurança; no estágio de Seleção do assunto,o tema 

escolhido para pesquisa despertava otimismo; no estágio de Exploração de 

informações, os alunos tinham sentimentos negativos, de dúvida e de confusão 

apresentando distorções nas idéias; já no estágio Definição do foco, os alunos 

demonstravam clareza e maior segurança; no estágio de Coleta de informações, 

ocorria o aumento da confiança entre os alunos, pois os mesmos conseguiam 

agrupar informações baseadas no foco escolhido; na Apresentação dos resultados, 

os alunos afloravam sentimentos de satisfação e sentimentos de desapontamento, 

neste momento os alunos finalizavam suas pesquisas e apresentavam-na em sala 

de aula para o professor e os colegas e no último estágio a Avaliação do processo, 

os alunos avaliavam as metas alcançadas e todo o caminho percorrido da pesquisa. 

(CAMPELLO, 2009, p. 35).   

 A ação do bibliotecário nas bibliotecas escolares brasileiras é de extrema 

importância para que a ação do Letramento informacional não fique apenas 

registrado  em papel ou que a promoção da leitura e pesquisa seja a única forma de 

expressão desse movimento.  
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 Gasque (2012, p. 157) esclarece que:  
Contudo, o papel das bibliotecas pode ser enriquecido com a 
mediação dos bibliotecários nos processos de aprendizagem dos 
usuários, isto é, mais do que organizar a informação, os 
bibliotecários devem se preocupar em ajudar os usuários a buscá-la 
e usá-la. A biblioteca se converte em um espaço ativo de 
aprendizagem, em que as atividades culturais podem se constituir 
em elementos atrativos para os usuários. 
 

 Para que o bibliotecário demonstre sua função educativa numa biblioteca e 

construa ações que vão agregar valores para iniciativas do Letramento 

informacional, é preciso inicialmente que a educação de usuários seja prioridade, 

pois indo ao encontro deles, a aprendizagem se fará colaborativa e constante, 

permitindo uma maior integração pedagógica entre usuários, biblioteca e 

professores num todo, como também a busca incessante de pesquisas e métodos 

que possam dar continuidade  e manutenção a todo processo de ensino-

aprendizagem. 

 Diversas ações podem ampliar o poder educativo do bibliotecário no 

Letramento informacional, mais “é necessário envolver a comunidade educativa em 

programas que possibilitem buscar, decodificar, interpretar e transformar as 

informações em conhecimento a favor da vida”, segundo Gasque (2012, p. 155).  

Assim, o Letramento informacional tem por finalidade a remodelação dos indivíduos 

dentro da sociedade da informação. Mesmo diante de inúmeras dificuldades a 

começar pela cultura pedagógica precária em algumas escolas, como também a 

formação inadequada de professores que desconhecem as práticas e funções da 

biblioteca na concepção de ensino-aprendizagem, a falta de novas perspectivas 

curriculares e a infraestrutura inadequada para tratar a informação. (GASQUE E 

TESCAROLO, 2010, p. 48). Ainda assim, diante desta realidade, vale a pena buscar 

subsídios para provar que biblioteca não é só enfeite no âmbito escolar, a própria é 

construção de conhecimento, é aprendizagem colaborativa, é disseminação de 

informação e ferramenta indispensável para o ensino-aprendizagem.   
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6 CONCLUSÃO 

Desde os primórdios, a escrita, a leitura e os modos de aprendizagem, 

sempre estiveram presentes na vida das pessoas, seja pela interpretação dos 

registros deixados pelos primitivos ou pelo anseio de manipulação e dominação dos 

jesuítas, bem como nas transformações e mudanças ocorridas na educação 

brasileira ao longo dos séculos. Tais experiências históricas são expressões da 

cultura do ser humano e das relações de poder que perpetuam até os dias atuais, 

que são e devem ser trabalhadas ao longo da existência humana, pois a única forma 

de recomeçar a construir um novo caminho é baseando-se primeiramente nas 

evidências que só os registros podem oferecer e na intelectualidade de cada um, 

que articula e cria novas alternativas, quando bem desenvolvidos seus artifícios 

educacionais e sua visão de mundo.   

Como foi ressaltado na literatura discutida neste trabalho, o papel da 

biblioteca escolar e seus projetos, são poucos pontuais e figurativos na rede de 

ensino brasileira, somente nos países desenvolvidos onde a educação não é vista 

como déficit de ensino, que as bibliotecas escolares, realizam ações em conjunto 

com a equipe pedagógica em meio as suas dificuldades, e viram sucesso, destas 

ações configuram modelos divulgados mundialmente. No Brasil a realidade se 

exemplifica de outra forma. Nas escolas as bibliotecas escolares não constroem 

diálogos junto a equipe pedagógica, e na maioria das vezes os professores e 

educadores desconhecem o papel fundamental da biblioteca, como também a 

inexistência de orientação para buscar e usar a informação de forma estruturada 

desde o ensino fundamental, o que tráz de prejuízo aos futuros universitários, 

dificuldades em realizar buscas bibliográficas e produção de trabalhos acadêmicos, 

não podemos esquecer a formação inadequada dos professores que desconhecem 

as metodologias que a biblioteca escolar pode oferecer ao ensino-aprendizagem, 

incluindo a pesquisa orientada, o conhecimento preciso das fontes de informação 

confiáveis que de fato acrescentam a educação do aluno, pois os mesmos só 

conhecem as enciclopédias e  livros desatualizados entocados nas bibliotecas,  para 

a realização de seus trabalhos. 
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No entanto, a forma como o bibliotecário vem atuando deixa a desejar em 

alguns aspectos, principalmente nas questões atuais sobre o Letramento 

informacional, o profissional da informação precisa atualizar-se constantemente, 

capacitar-se para fazer uso de novas tecnologias como também pesquisar novas 

estratégias que acrescentem não só a carreira profissional mas os mecanismos de 

ensino, e não pode-se esquecer de discutir ações que diminuam a invisibilidade 

bibliotecária, postura que vai contra toda a construção de sentidos formulada até o 

momento sobre os assuntos  relacionados a biblioteca escolar no ensino-

aprendizagem.  Assim sendo, pode-se afirmar que a razão de existir do Letramento 

informacional consiste na inserção do individuo nesse processo de aprendizagem, a 

fim de desenvolver competências e habilidades primordiais para buscar e usar a 

informação de modo eficiente e eficaz. 
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