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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar a relevância da biblioteca escolar no 

processo de ensino-aprendizagem nas instituições educacionais. Tecendo um breve 

relato da história das bibliotecas infantis e escolares no país, e apontando a  

contribuição do movimento da Escola Nova e do pedagogo Paulo Freire no contexto 

da necessidade das bibliotecas como alicerce da educação nas escolas. Por fim, 

enfatizando a importância do manifesto da Unesco, não só com ideias que podem 

ser postas em práticas nas bibliotecas por toda comunidade escolar, mas também 

com os programas que surgiram após a sua criação, como o IDH, o PISA e o IDEB, 

para o fortalecimento e a consolidação das bibliotecas nas instituições de ensino. 

 

 

Palavras-chave: : Biblioteca Escolar, Comunidade Escolar, Manifesto da Unesco, 
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ABSTRACT 

 

This study aims to demonstrate the relevance of the school library in the 

process of teaching and learning in educational institutions.  Weaving a brief account 

of the history of children's and school libraries in the country, and pointing to the New 

School movement and Contribution the pedagogue Paulo Freire in the context of the 

need for libraries as the foundation of education in schools.  Finally, emphasizing the 

importance of the UNESCO manifesto, not only with ideas that can be put into 

practice in libraries throughout the school community, but also with the programs 

They arose after its creation, such as HDI, PISA and IDEB for the strengthening and 

consolidation of libraries in educational institutions. 

 

 

Keywords:  School Library, School Community, UNESCO Manifest, Teaching-
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é uma questão fundamental no cotidiano de qualquer 

sociedade, e na sociedade brasileira não é diferente, pois é a partir de uma 

educação de qualidade que se prepara um país para o seu desenvolvimento 

intelectual, social e econômico. A educação é um fator primordial na construção 

de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado.  

Para acontecer um avanço na qualidade da educação nacional é 

preciso identificar o que está sendo feito de correto para intensificar essa ação 

e apontar os erros para que sejam corrigidos, enfatizando o que já foi bem-

sucedido e que auxilie na reformulação das demais políticas. 

No século XVI os livros chegaram ao país com os jesuítas, que eram 

os que detinham o controle dos livros e das bibliotecas. E o primeiro livro 

infantil só apareceu no fim do século XVII, que com a chegada da corte Real 

em 1808, só fortaleceu e confirmou essa necessidade de criar esse hábito de 

leituras nas crianças. Mas somente em 30 de junho de 1880 foi criado a 

primeira biblioteca escolar no país, na Escola Normal Caetano Campos, com o 

apoio do Conselho de Instrução do Império.  Em 1915 foi criada uma coleção 

de livros especialmente para o público infantil, que foi denominada de 

biblioteca infantil, e em 1968 foi criada no Rio de Janeiro a Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com o intuito de formar jovens leitores. No 

ano internacional do livro (1972), a UNESCO através de um estudo concluiu 

que obras adequadas para o interesse infantil é um fator preponderante na 

formação de novos leitores. 

No início do século XX, ocorreu uma revolução no ensino nacional, 

denominado de Escola Nova. Filósofos e educadores acreditavam que o aluno 

deveria ser o centro de aprendizagem e assim ter a sua criatividade, liberdade, 

individualidade e coletividade estimulada. Em 1932, os líderes desse 

movimento lançaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação, com ideias de 

uma nova organização educacional, propunham uma escola única, laica, 

pública, obrigatória e gratuita, o que não foi bem aceita, e receberam muitas 
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críticas dos defensores do ensino privado e religioso, que os acusava de abrir 

mão dos conteúdos tradicionais de ensino. 

Paulo Freire (1921–1997) não participou do movimento da Escola 

Nova, mas sua mentalidade educacional vinha de encontro das mesmas 

ideias, que era contra o ensino proposto na maioria das escolas brasileiras, e 

focava o aluno, para sua  conscientização e assim incentivar a sua criatividade. 

Um dos princípios da pedagogia de Paulo Freire, era que o aluno é capaz de 

criar sua própria aprendizagem e os professores seriam orientadores nesse 

processo, organizando atividades centradas na discussão de temas sociais e 

políticos. 

No ano 2000 foi publicado pela Unesco o Manifesto da IFLA: a 

biblioteca escolar no ensino-aprendizagem para todos, para dar suporte e 

orientação a classe bibliotecária de todo mundo, como proceder para a 

implementação dos princípios expressos no manifesto nas escolas. Para 

chegar até essas diretrizes foram envolvidas diversas situações em vários 

países, com o intuito de encontrar soluções para atender às necessidades de 

todos os tipos de escolas. Essas diretrizes são o resultado de muitos debates e 

consultas, com a contribuição de membros do comitê permanente da seção de 

bibliotecas escolares e centros de recursos, com discussões envolvendo 

especialistas em bibliotecas nos workshops organizados durante as 

conferências da IFLA.  

Nos últimos 15 anos o Brasil teve uma melhora acentuada no seu 

desempenho nas avaliações do IDH e IDEB, e um dos fatores preponderantes 

foi a criação do Fundo de Financiamento para toda Educação Básica 

(FUNDEB) em 2007, com o prazo de ser finalizado em 2020, substituindo o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), que teve seu início em 1997 e esteve 

ativo até o ano de 2006. O Fundeb atende a programas e financia todas as 

etapas da educação básica para jovens e adultos. 

Melhorar a qualidade da educação no Brasil deve ser prioridade, e para 

que isso possa ter sucesso, não há outro meio se não for valorizando o 

profissional da carreira docente, lhe proporcionando uma carreira promissora 

com boas condições de trabalho e dando liberdade para aplicar seus métodos 

de ensino e assim desmotivando o modo quase mecânico como é o ensino no 
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Brasil. Da mesma forma, é fundamental que o bibliotecário escolar se engaje 

nesta dinâmica de ensino para poder, junto com o professor, melhorar a 

qualidade do ensino ao promover o uso da biblioteca em sintonia com o projeto 

político pedagógico da escola. 

É preciso que em todos os níveis de educação haja, para além dos 

manuais didáticos, um incentivo às novas maneiras para a “transmissão de 

conhecimento”, abrindo os horizontes para a utilização de novas tecnologias 

(computador, softwares, internet, etc.) como novas ferramentas de ensino; uma 

nova concepção pedagógica, com uma metodologia diferenciada e um 

tratamento respeitoso do educador/aluno que estimule a sua autoestima, 

autoconhecimento, criatividade, crítica argumentada e, sobretudo, a construção 

de valores de cidadania. A biblioteca escolar é um dos elementos fundamentais 

para que isso ocorra. 

A aprendizagem é um direito constitucional e assegurá-lo é um dever 

do Estado. O Brasil do século XXI, da economia próspera precisa rever a 

importância que tem dado a educação básica. É preciso de iniciativas com 

projetos para estimular atividades técnico-científicas, artísticas, culturais e 

esportivas, para se descobrir novas aptidões nos alunos e para o seu 

desenvolvimento social e intelectual. 
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2. BIBLIOTECA ESCOLAR E SEU HISTÓRICO 

 

Desde o início da colonização do Brasil, a ideia e intenção eram de 

catequisar os índios. Somente com a instalação do Governo-Geral na Bahia, na 

segunda metade do século XVI, os livros aportaram no país, por meio dos 

jesuítas. Com pequenos acervos que mal atendiam às necessidades das 

propostas pedagógicas da companhia de Jesus, os padres faziam cópias das 

cartilhas para poderem ensinar as primeiras letras aos alunos do Brasil Colônia 

(VÁLIO, 1990). 

Foi solicitada a remessa de livros para a instrução das crianças assim 

como a capacitação dos professores. Com a vinda dos livros pedidos, os 

padres passaram a utilizar o acervo das bibliotecas dos conventos para a 

alfabetização dos índios e dos filhos dos colonos (MORAES, 1979). 

Com o aumento do acervo, eles passaram a ser de uso particular dos 

jesuítas. Não havia no país nenhum outro tipo de biblioteca ou livraria, e 

interessados a ler, já que 80% da população era analfabeta.  

Depois da expulsão dos Jesuítas pelo Marques de Pombal, na segunda 

metade do século XVIII, os livros foram utilizados para embrulhar mercadorias 

ou permaneceram em depósitos, estragando-se. 

Não havia literatura para o público infantil até 1697, quando é publicado 

por PERRAULT, Os Contos de Mamãe Gansa. O autor só obteve 

reconhecimento no nono livro dessa coleção de 11 títulos, porém sem assumir 

a autoria da obra visto ter nomeando seu filho em seu lugar (COUTINHO, 

1984). 

A literatura infantil ganha força com as mudanças sociais praticadas pela 

classe burguesa e passa a ser um produto do século XIX, atendendo a 

necessidade de criar o gosto pela leitura nas crianças, além da preocupação 

educacional e tudo dentro da expressão da arte. 

Com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808, a literatura infantil 

passa a ser ligada ao desenvolvimento do ensino pela criação de escolas, 

tornando-a uma literatura escolar (ARROYO, 1968). Em 1818, deu-se o início 

da impressão do livro dirigido especialmente para a infância, com a obra 

intitulada, “Leituras para meninos, contendo uma coleção de histórias 
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moraes relativas aos defeitos ordinários às idades tenras, e um diálogo à 

geographia, chronologia, história de Portugal, e história natural”. O 

subtítulo desta obra era “livro de leitura” e foi reimpresso em 1821, 1822 e 1824 

(MORAES, 1979). 

D. Pedro I ao outorgar a Constituição em 1823 garantiu a instrução 

primária gratuita a todos os cidadãos brasileiros. A partir de 1827 foram criadas 

as primeiras escolas primárias (MILANESI, 1986). As escolas foram criadas 

com a lei de 15/10/1827 para ensinar a ler, a escrever, a aritmética e a religião, 

privilegiando-se as leituras da constituição do Império e a História do Brasil 

(VÁLIO, 1990). 

No Brasil, a discussão sobre a necessidade de bibliotecas – no sentido 

etimológico de coleções de livros – apropriadas às escolas, inicia-se na 

segunda metade do século XIX. Os livros de literatura infantil, aqui surgidos, 

eram traduções ou didáticos. Nessa época, também aparecem textos 

dedicados à instrução de escolares (VÁLIO, 1990). 

A criação de bibliotecas escolares, no sentido hoje entendido, começou a 

acontecer no país com as escolas normais. A primeira a ser criada foi a 

Biblioteca da Escola Normal Caetano de Campos, São Paulo, em 30 de junho 

de 1880, e anos depois em 16 de junho de 1894, inaugura-se a Biblioteca do 

Ginásio da Capital (INL, 1944). 

Somente no final do século XIX, e publicado o “nosso” primeiro livro no 

gênero infantil, “Contos as Carochinha” (1894) de Alberto Figueiredo 

Pimentel. É uma adaptação de histórias do folclore mundial e outras por ele 

colhidas na tradição oral, embora sem o cuidado com a linguagem. A sua 

acolhida, porém, foi extraordinária e as tiragens excederam a cem mil 

exemplares, garantindo-se desse modo a criação de acervos para o público 

infantil brasileiro (COUTINHO, 1986: 206-7). 

Traduções vindas de Portugal foram recusadas, e assim surgiu a 

“Biblioteca Escolar” criada pelo Conselho de Instrução do Império. Apesar das 

críticas de intelectuais, a “Biblioteca Escolar”, teve o mérito de procurar novos 

métodos de leitura e incorporando neles características nacionais. 

A primeira coleção de livros, com o nome de biblioteca, foi chamada de 

Biblioteca Infantil, criada especialmente para o público infantil em 1915. 
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Formada com uma coleção de cem livros, com adaptações das histórias das 

Mil e uma noites e o primeiro da série O Patinho Feio. 

Dois anos mais tarde, em 1917, houve uma tentativa no Brasil de libertar 

as crianças dos livros didáticos. A mestra Alexina Magalhães Pinto, foi uma das 

pessoas que apoiava essa mudança, tentou organizar uma biblioteca para a 

infância, indicando diversos títulos que os professores e os pais deveriam 

oferecer as crianças, a fim de divulgar o folclore com histórias, cantigas, 

poesias e brinquedos em geral. Na verdade, esses livros não podem ser 

incluídos na literatura infantil, pois sua intenção foi ensinar os pais e 

professores a distrair as crianças, somente. 

Um dos integrantes do movimento “ESCOLA NOVA”, crítico e 

reformador do sistema educacional brasileiro, Lourenço Filho (1944, p.3-4) já 

dizia: 

Ensino e biblioteca são instrumentos complementares...; ensino e 
biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca 
e um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a 
tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será por seu 
lado, instrumento vago e incerto. 

A fundação da Biblioteca Infantil “Monteiro Lobato” (São Paulo, 1936), 

pela bibliotecária Lenyra Fraccaroli, mostra que, somente depois de quatro 

séculos de existência, a sociedade brasileira preocupa-se em oferecer ao 

público infantil a primeira biblioteca pública, local destinado especificamente à 

leitura (VÁLIO, 1990). 

A publicação de uma “Bibliografia de Literatura Infantil em Língua 

Portuguesa” (1953), de Lenyra Fraccaroli, patrocinada pela Prefeitura de São 

Paulo, auxiliou professores e bibliotecários na orientação e no intuito de formar 

leitores (VÁLIO, 1990). 

Havia no Brasil, até 1915, “14 bibliotecas públicas, e no início da década 

de 60, o total chegava a 75” (DANIELS, 1963). Com relação às bibliotecas 

públicas infantis, “segundo dados do Ministério da Educação e do Instituto 

Nacional do Livro, em 1966, o país contava com 205 bibliotecas” (ARROYO, 

1968). 

Em 1968, surge no Rio de Janeiro, a Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil, destinada a receber pessoas interessadas na formação de jovens 

leitores. Na década de 70, as editoras de literatura infantil, dedicam um maior 
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trato da obra infanto-juvenil, oferecendo assim as bibliotecas escolares e 

infantis, uma possibilidade de ampliar e qualificar seus acervos. E é essa 

instituição que pode oferecer condições para atender aos seus interesses e 

necessidades de leitura, pois “a proximidade da sala, a interação professor-

bibliotecário-aluno, as orientações mais atuais de ensino que impelem a 

criança a buscar descoberta, através de diferentes textos...” (POLKE, 1973, p. 

60), e assim, essa criança, no futuro se tornar um leitor, usuário de bibliotecas. 

No ano internacional do livro (1972), a UNESCO solicitou um estudo que 

mostrasse o panorama mundial sobre a leitura. O resultado apresentado foi 

que, a importância da leitura de obras adequadas de interesses infantis é um 

fator relevante na formação de novos leitores. Bamberger afirma que a idade 

ideal para a aquisição do gosto de ler situa-se entre os 8 e os 13 anos. 

(BAMBERGER, 1977). Nesta faixa etária as crianças têm interesse pela leitura 

e o gosto de frequentar a biblioteca. Depois dessa idade, é difícil ver nelas o 

apego à leitura. É muito importante que bibliotecas e escolas realizem 

atividades de estímulo a leitura, principalmente aos alunos no ensino 

fundamental. 

Em 1982, a professora Maria Martha de Carvalho, defendia a melhoria 

das bibliotecas escolares como ponto estratégico para a melhoria na qualidade 

do ensino, com a biblioteca servindo como suporte para este objetivo seja 

alcançado. 

Com as profundas alterações que o mundo vem sofrendo com avanço 

da tecnologia neste início de século XXI, é de suma importância que a 

biblioteca escolar seja vista como um centro de informação integrado ao 

ensino, capaz de auxiliar os professores no exercício da educação. 

 

2.1 ESCOLA NOVA 

 

A Escola Nova, também conhecida de Escola Ativa ou Escola 

Progressiva, foi um movimento de renovação do ensino, que surgiu no fim do 

século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX, no Brasil. Esse 

conceito que nasceu na Europa com as ideias do suíço Adolphe Ferrière, e 
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criou mais força na América do Norte com filósofo e pedagogo John Dewey, 

chegou ao país através de Ruy Barbosa, em 1882, e exerceu uma grande 

influência nas mudanças que aconteceram no ensino, quando o país passava 

por transformações sociais, políticas e econômicas. 

No Brasil, essa renovação escolar, foi inserida pelos educadores em um 

momento de transição, com o crescimento industrial. Filósofos e educadores 

sentiram a necessidade de preparar o país para esse momento de 

desenvolvimento, e a educação, foi tida como essencial para promover essa 

mudança. 

Na Escola Nova, o aluno é o centro do processo, o aluno é o centro da 

escola, e a ação educativa é do professor para o aluno. O aluno é o foco no 

exercício do ensino e aprendizagem, onde a questão pedagógica é aprender a 

aprender. O professor passa a ser mais estimulador e orientador da 

aprendizagem. 

A Escola Nova busca atingir os seus objetivos educacionais a partir da 

experiência do aluno, da observação, da manipulação, no processo ensino-

aprendizagem conduzido pelo professor. O lema é atividade, vitalidade, 

liberdade, individualidade e coletividade. 

Neste modelo escolar, é enfatizado as relações pessoais, como na 

relação professor-aluno, o professor em uma posição de facilitador no processo 

de aprendizagem que é da iniciativa do aluno. A criatividade, a iniciativa, a 

liberdade individual, a ação e a descoberta, são valores que serão trabalhados 

neste processo de aprendizagem. O aluno deve participar ativamente do 

próprio aprendizado, se utilizando da experimentação, desenvolvendo o 

raciocínio e assim estimulando a dúvida. A partir de sua ação, da pesquisa em 

grupo e outros métodos, vai compreendendo o mundo a sua volta e 

estabelecendo relações e prioridades. A biblioteca e o bibliotecário escolar 

passam a ter um papel estratégico nessa metodologia, pois a busca de 

informações para o aprendizado tem como mediador tanto o professor quanto o 

bibliotecário, cada um exercendo o papel que lhe compete. 

O movimento da Escola Nova ganhou força com a publicação do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Nesse documento se 

propunha que o estado organizasse um plano geral de educação em defesa de 

uma escola única, laica, pública, obrigatória e gratuita. 
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O Manifesto foi escrito por Fernando de Azevedo e outros 26 

intelectuais, dentre eles destacavam-se: Anísio Teixeira1; Fernando de 

Azevedo2; Lourenço Filho3; Cecília Meireles4; Armanda Álvaro Alberto5; entre 

outros.  

De acordo com suas ideologias e com essa ideia de "educação nova", 

os intelectuais propunham um programa de política educacional renovador, 

assim como informam no manifesto:  

A seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de 
instituições criadoras de diferenças sobre base econômica, a 
incorporação dos estudos do magistério à universidade, a 
equiparação dos mestres e professores em remuneração e trabalho, 
a correlação e a continuidade do ensino em todos os graus e a 
reação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade 
vital, constituem o programa de uma política educacional, fundada 
sobre a aplicação do princípio unificador que modifica profundamente 
a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do 
ensino e dos sistemas escolares. 

 

Neste documento era defendido a universalização da escola pública, 

laica e gratuita. E por isso receberam severas críticas, principalmente dos 

defensores do ensino privado e religioso, que os acusava de abrir mão dos 

conteúdos tradicionais de ensino. 

 

2.2 A PEDAGOGIA E PAULO FREIRE 

 

Um dos princípios da pedagogia de Paulo Freire (1921–1997) é acreditar 

que o aluno é capaz de organizar sua própria aprendizagem. O aluno criaria 

sua própria educação, ele mesmo fazendo seu caminho, libertando-se de uma 

estrada previamente construída. O professor é mais um orientador que 

organiza atividades centradas na discussão de temas, tendo como base a 

                                                           
1 Mentor de duas universidades no país - a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, 
desmembrada pelo Estado Novo de Getúlio Vargas - e a Universidade de Brasília, da qual foi 
reitor. Além dessas realizações, Anísio foi o fundador da Escola Parque, em Salvador (1950), 
instituição que posteriormente inspiraria o modelo dos Centros Integrados de Educação 
Pública - CIEPs, no Rio de Janeiro, na década de 1980. 
2 (1894-1974) - que aplicou a Sociologia da Educação e reformou o ensino em São Paulo na 
década de 1930. 
3 (1897-1970) – professor. 
4 (1901-1964) - professora e escritora. 
5 (1892-1974) - educadora e militante feminista. 
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realidade social dos alunos. Discutindo a realidade humana, o aluno que hoje é 

uma criança, será um adulto com capacidade de assimilar os problemas e 

buscar soluções sensatas para possíveis percalços que possa enfrentar em 

sua vida no futuro, desde problemas econômicos, sociais entre outros. 

A pedagogia de Paulo Freire contribuiu para os educadores pudessem 

repensar seu trabalho docente e visualizar uma nova perspectiva de inclusão 

social, ética, liberdade e autonomia. Com uma prática pedagógica onde o 

dialogo seja o caminho para uma transformação da realidade centrada na 

reflexão e a na ação. 

Suas ideias contribuíram para legitimar a importância da participação 

social e democrática na construção de projetos políticos-pedagógicos, para que 

os professores possam reivindicar sua autonomia na educação contra pacotes 

governamentais elaborados sem consentimento da comunidade escolar. 

Paulo Freire tinha uma visão crítica sobre a matemática. Para ele é de 

suma importância para o educador matemático a formação didática. A didática 

promove o conhecimento da matemática como dimensão cultural, social, e 

suporte ao raciocínio lógico. Ele entende que é necessário oferecer melhores 

condições para estes profissionais, para um ensino voltado para a formação da 

cidadania. 

A busca do conhecimento é imprescindível. A presença do bibliotecário 

na biblioteca escolar faz com que as atividades de busca de informações para 

o aprendizado sejam facilitadas, bem orientada e ensinada, desde o início da 

escolarização, as práticas corretas de pesquisa. É uma atividade inseparável a 

prática social e a vivência no meio social faz com que o educando utilize seu 

lado mental como forma de ação, de solução de problemas e conflitos que 

aparecem pela vida. 

A educação é um importante instrumento no processo de transformação 

da sociedade. Sua função é elevar o nível de consciência e compreensão do 

aluno e preparar para a realidade que o cerca, para que ele possa no futuro 

buscar seu crescimento econômico, político, social e cultural. A leitura é parte 

integrante da formação dos indivíduos para compreensão da realidade que o 

cerca.   
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3. POLÍTICAS PARA A INCLUSÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NOS 
PROGRAMAS DE ENSINO 

 

Em âmbito Internacional, temos o Manifesto da UNESCO como um 

marco para o estímulo para que as nações do mundo tenham a atenção 

adequada ao papel das bibliotecas escolares no apoio à aprendizagem dos 

alunos e ao incentivo ao hábito de leitura. No âmbito nacional, temos várias 

políticas educacionais, as quais as bibliotecas escolares devem estar 

obrigatoriamente associadas para atender às metas e objetivos da nação para 

melhorar a qualidade da educação de nossas escolas.  

 

3.1 O MANIFESTO DA UNESCO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

O Manifesto da IFLA/Unesco: a biblioteca escolar no ensino-

aprendizagem para todos, foi publicado em 2000. Foi muito bem recebido, e 

bibliotecários o utilizam para elevar o perfil das bibliotecas escolares de todo o 

mundo. 

O Manifesto declara que:  

Os governos, por intermédio dos seus ministros da Educação, são 
convidados a desenvolver estratégias, políticas e planos que 
implementem os princípios deste Manifesto. 

Estas novas diretrizes foram produzidas para dar apoio e guia à 

comunidade da biblioteca escolar, para ajudar a promover os princípios 

expressos do manifesto. Para que o manifesto fosse escrito, ouviram muitas 

pessoas de vários países, de locais e situações diversas, para tentar satisfazer 

as necessidades de todas as escolas do mundo. 

O manifesto debate assuntos primordiais para o bom funcionamento de 

uma biblioteca, desde a política da instituição, pessoal de trabalho, programas, 

atividades e recursos. 

A política de uma biblioteca escolar deve ser atenciosa quanto a questão 

do programa escolar e método de ensino escolar, pois a responsabilidade da 

biblioteca deve ser dividida também com os professores e membros da 

hierarquia superior. Como afirma o manifesto:  
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A biblioteca escolar precisa ser gerenciada dentro de um quadro de 
políticas claramente estruturado. Ele deve ser definido em função das 
políticas existentes em nível superior e das necessidades da escola. 
Tal política deve refletir também a filosofia, os objetivos e a realidade 
da escola. (IFLA, 2000, p. 4) 

Para um uso eficaz da biblioteca como uma ferramenta de ensino e 

aprendizagem é necessário financiamento e recursos para uma boa 

administração, além de instalações físicas adequadas, uma equipe com 

objetivos traçados e promoções para o uso da biblioteca, como discursa o 

manifesto: 

O plano de ação deve ser composto de estratégias, tarefas, objetivos, 
rotinas de supervisão e avaliação. A política e o plano de ação devem 
ser um documento ativo, sujeito à revisão contínua. (IFLA, 2000, p. 5) 

Deve ficar claro o que estará planejado para a biblioteca atuar em 

consonância com o programa escolar, com a comunidade escolar e suas 

necessidades, e anualmente fazer um monitoramento para verificar se todas as 

questões dos programas de ensino estão sendo atendidas, como cita o 

manifesto: 

Para atingir os objetivos da biblioteca escolar, administração precisa 
supervisionar continuadamente o desempenho dos serviços, de modo 
a assegurar que as estratégias adotadas estejam possibilitando o 
cumprimento das finalidades estabelecidas. (IFLA, 2000, p. 5) 

É importante identificar todas as necessidades da biblioteca e entender o 

cronograma e a elaboração do orçamento da escola, para garantir que receba 

sua justa parte dos recursos financeiros da escola, como é dito no manifesto: 

“A biblioteca escolar deve ter recursos financeiros adequados e contínuos para 

uma equipe treinada, materiais, tecnologias e instalações [apropriadas], e o 

acesso aos serviços deve ser gratuito. ” (IFLA, 2000, p. 6) 

Se pensando em localização e espaço da biblioteca, é interessante citar 

que ela possa ter fácil acesso e seja próxima às salas de aula, seja livre de 

ruídos exteriores, boa iluminação, uma temperatura ambiente para uma boa 

condição de trabalho e a preservação das coleções e acesso para portadores 

de necessidades especiais. Além do local específico das coleções de jornais, 

revistas, livros, área para leitura e estudo, acesso a computadores, é de suma 

importância que na biblioteca haja um espaço suficiente para receber o 

professor e uma turma inteira para usufruir desse ambiente e com a ajuda do 

bibliotecário utilizar materiais didáticos e o todo conhecimento que a biblioteca 

tem à oferecer. 
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Uma biblioteca deve ser bem planejada para dar segurança aos seus 

usuários, usar da beleza de sua organização como um atrativo para atrair a 

atenção da comunidade escolar. Ela deve ser equipada com móveis e 

sinalizações que façam do seu espaço um lugar agradável e de boa 

ambientação como é dito no manifesto:  

O projeto [de instalações] da biblioteca escolar vai contribuir para o 
bom atendimento prestado à escola. A aparência estética promove 
uma sensação de acolhimento da comunidade escolar, trazendo 
incentivo para que ela permaneça por mais tempo na biblioteca. 
(IFLA, 2000, p. 9) 

A biblioteca escolar tem um importante papel que é a porta de entrada 

para a informação e conhecimento, e desta forma, deve dar a possibilidade de 

toda comunidade escolar ter acesso à inclusão digital. Deve privilegiar o 

contato com leitores de CD-ROM, scanners, projetores de vídeos e 

computadores com acesso a internet e computadores especialmente 

destinados a portadores de necessidades especiais (visuais e físicas). 

A política de desenvolvimento da coleção é uma missão que a biblioteca 

escolar deve realizar de acordo com a finalidade com a escola e os programas 

de ensino, com as necessidades e interesses da comunidade escolar, como 

afirma o manifesto: “O pessoal da biblioteca escolar deve cooperar com os 

administradores e professores, no sentido de estabelecer política comum de 

desenvolvimento de coleção. ” (IFLA, 2000, p. 10) 

A biblioteca escolar deve fazer uma seleção de coleção de materiais 

com itens relevantes e atualizados, com um acervo bem variado em todas as 

bases de conhecimento, privilegiando todas as idades e assim fortalecendo os 

programas escolares. 

É importante também para a biblioteca escolar manter em sua 

bibliografia obras de ficção, lazer e de cultura para aproximar os alunos e a 

comunidade escolar, como afirma o manifesto:  

Além disso, a biblioteca escolar deve adquirir materiais para lazer, 
como romances populares, música, videogames, videocassetes, 
DVDs, revistas e cartazes. Esses materiais podem ser selecionados 
em cooperação com os estudantes para assegurar que reflitam seus 
interesses e cultura, sem ultrapassar os limites razoáveis de padrões 
éticos. (IFLA, 2000, p. 11) 

Para que a biblioteca escolar possa prestar um serviço de qualidade, ela 

depende de recurso de pessoal. É importante que essa equipe possa estar 

bem treinada, comprometida e motivada com o trabalho. A equipe são todas as 
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pessoas que trabalham em prol da biblioteca, como os bibliotecários, técnicos 

de biblioteca, professores e até alunos e voluntários. Mas essa equipe precisa 

de um líder para dar a diretriz do trabalho, e ninguém mais capacitado que o 

bibliotecário chefe, como é dito no manifesto:  

O bibliotecário escolar é o profissional qualificado da equipe, 
responsável pelo planejamento e gerenciamento da biblioteca 
escolar. É apoiado por pessoal que deve estar adequado ao trabalho. 
Trabalha em conjunto com todos os membros da comunidade escolar 
e, ainda, estabelece contatos com a biblioteca pública e outras. (IFLA, 
2000, p. 11) 

O bibliotecário possui conhecimento e habilidade para comandar 

qualquer tipo de atividade na biblioteca, mas para isso ele precisa do apoio da 

direção da escola. Organizar campanhas de leitura, promoção da literatura, 

festival de livros e campanhas voltadas ao público infantil, tudo isso e de suma 

importância para fazer a biblioteca deixar de ser um espaço “desconhecido” e 

ser desvendado, ser desbravado pelos alunos e a comunidade escolar. E o 

manifesto fala sobre isso:  

O bibliotecário deve criar um ambiente de entretenimento e 
aprendizagem que seja atrativo, acolhedor e acessível para todos, 
livre de qualquer medo ou preconceito. Todos aqueles que trabalham 
na biblioteca da escola devem ter bom relacionamento com crianças, 
jovens e adultos. (IFLA, 2000, p. 12) 

É importante que haja cooperação entre professores e o bibliotecário 

escolar, essa integração só trará reforço na finalidade de desenvolver, instruir e 

avaliar o aprendizado do aluno. O professor e o bibliotecário podem trabalhar 

em conjunto na preparação e realização de programas culturais, rodas de 

leitura, desenvolver planos de aula, preparar e realizar projetos especiais de 

trabalho, sempre utilizando o espaço da biblioteca. 

O bibliotecário escolar tem o dever de catalogar e classificar materiais da 

biblioteca, se mostrar solicito para qualquer tipo de auxílio à comunidade 

escolar, promover programas de leitura e eventos culturais, desenvolver o 

planejamento estratégico, implementar orçamentos e avaliar os serviços da 

biblioteca escolar. O bibliotecário escolar deve sempre estar inclinado a 

cooperar no planejamento das atividades do programa escolar, avaliar essas 

atividades de ensino e gerenciar e promover treinamentos da equipe escolar. 

Nos programas escolares para o desenvolvimento da educação, as 

bibliotecas escolares devem ser o elo de ligação para todas as metas 

determinadas serem cumpridas como, competência em informação para todos, 
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disponibilidade de recursos informativos para os estudantes e dar a condição 

para que todos os grupos estudantis tenham a capacidade de exercer seus 

direitos democráticos e humanos através da disseminação da informação e do 

conhecimento. Programas para indicar modelos de biblioteca, estabelecer 

comitês de biblioteca escolar, definir uma estrutura formal de cooperação de 

bibliotecas escolares e públicas, desenvolver e publicar padrões e diretrizes, 

essas ações são citadas assim no manifesto:  

Em níveis nacional e local, é aconselhável estabelecer programas 
destinados especificamente para o desenvolvimento da biblioteca 
escolar. Esses programas podem ter diferentes objetivos e ações, 
conforme o contexto em que se encontram. (IFLA, 2000, p. 15) 

Uma medida interessante é o sistema de cooperação e 

compartilhamento de recursos com bibliotecas públicas como visitas de classes 

de alunos em bibliotecas públicas, coordenação de redes e serviços 

eletrônicos, desenvolvimento cooperativo de coleções, marketing conjunto de 

serviços de biblioteca para crianças e jovens, como cita o manifesto:  

Tendo em vista o aperfeiçoamento dos serviços bibliotecários para 
crianças e jovens, em determinada comunidade, a cooperação entre 
bibliotecas escolares e bibliotecas públicas pode ser uma boa 

iniciativa. (IFLA, 2000, p. 16) 

A biblioteca escolar tem a missão de programar atividades na escola, e 

para que essas projeções possam ter sucesso é importante ter sempre a 

cooperação dos diretores da instituição, professores, chefes de departamento, 

a equipe de apoio e dos estudantes. O bibliotecário responsável deve estar 

atento as necessidades do público alvo, para garantir atender suas 

expectativas e assim satisfazer a comunidade escolar, como e dito no 

manifesto:  

A biblioteca escolar deve desenvolver uma ampla variedade de 
atividades e ter função-chave no cumprimento da missão e da visão 
da escola. Ela deve ter como objetivos o atendimento a todos os 
usuários potenciais da comunidade escolar e a satisfação das 

necessidades específicas dos grupos-alvo. (IFLA, 2000, p. 16) 

O diretor da instituição como líder pedagógico, deve reconhecer a 

importância da biblioteca para alcançar os padrões educacionais estabelecidos 

e incentivar o seu uso. O diretor deve estar sempre em cooperação com a 

biblioteca escolar para o desenvolvimento escolar, e dar todo o apoio com 

tempo e recursos para que os professores e alunos possam desfrutar do 

espaço e serviços da biblioteca como é dito no manifesto:  
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O diretor deve também garantir a cooperação entre o corpo docente e 
a equipe da biblioteca. Ele deve incluir o envolvimento dos 
bibliotecários escolares na instrução, no planejamento do currículo 
escolar, na educação continuada da equipe, na avaliação do 

programa e da aprendizagem do aluno. (IFLA, 2000, p. 17) 

Assim como o diretor da instituição, os chefes de departamento devem 

dar um lugar de destaque para a biblioteca no plano estudantil, e garantir que 

os alunos tenham contato direto com a variedade de recursos informativos e 

serviços bibliotecários como informa o manifesto:  

Assim como o diretor da escola, o chefe de departamento deve 
envolver a biblioteca no plano de desenvolvimento e direcionar a 
atenção à biblioteca, como parte essencial do ambiente de ensino e 

como um centro de recursos de aprendizagem. (IFLA, 2000, p. 17) 

Os professores que têm ideologias educacionais progressistas tendem a 

ver com bons olhos a interferência da biblioteca escolar no âmbito educacional, 

e sendo assim, podem cooperar e incentivar os alunos a utilizar a biblioteca 

para projetos e tarefas, para estimular a curiosidade intelectual, o 

desenvolvimento de suas próprias habilidades e do preparo dos estudantes 

para serem usuários críticos na vida adulta. 

Toda integração que é defendida entre a comunidade escolar e a equipe 

da biblioteca, tem uma razão, que é oferecer um serviço de qualidade para o 

público alvo, que são os alunos. Os alunos podem utilizar o espaço da 

biblioteca para várias missões como realizar a lição de casa, busca e uso da 

informação, produção de projetos para ser apresentado ao professor durante a 

aula, e como tantos outros, que são citados no manifesto:  

Os estudantes podem usar a biblioteca para diferentes propósitos. 
Ela deve ser vista como um ambiente de aprendizagem livre e aberto, 
não ameaçador, em que eles possam trabalhar em todos os tipos de 

tarefas, individualmente ou em grupos. (IFLA, 2000, p. 18) 

A biblioteca no âmbito escolar pode desempenhar o papel de trazer mais 

cultura para dentro da escola com o seu acervo, exposições, datas 

comemorativas, como é dito no manifesto:  

A biblioteca pode ser utilizada informalmente como um ambiente 
esteticamente agradável, cultural e estimulador, contendo uma 
variedade de revistas, romances, publicações e recursos 

audiovisuais. (IFLA, 2000, p. 19) 

Nesses programas culturais que podem acontecer na biblioteca, seria de 

extrema importância organizar uma programação para crianças com leituras de 

contos, Histórias infantis e assim criar uma certa familiaridade do espaço da 
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biblioteca para as crianças, desta forma, elas poderão explorar e conhecer a 

biblioteca sem qualquer tipo de constrangimento, como cita o manifesto:  

Pela leitura de obras de ficção e não-ficção, adequadas às suas 
necessidades e níveis de escolaridade, os alunos podem ser 
estimulados para a socialização e desenvolvimento de sua 

identidade. (IFLA, 2000, p. 20) 

A biblioteca deve ter uma política de marketing formalizada por escrito 

com objetivos e estratégias, plano de ação que assegure o alcance dos 

objetivos e métodos de avaliação, segundo o manifesto:  

Esse documento deve ser elaborado conjuntamente pelos dirigentes 
da escola e a equipe de professores [...] o plano de ação deve ser 
avaliado, examinado e revisto anualmente, bem como o documento 
de política global deve ser inteiramente rediscutido, no mínimo a cada 
dois anos. (IFLA, 2000, p. 20-21) 

Um programa que é peça chave para interação da comunidade escolar 

com a biblioteca é a educação do usuário, onde o bibliotecário responsável 

pode falar sobre o propósito, os serviços oferecidos e os recursos disponíveis. 

Além de oferecer habilidades para a busca da informação, e o incentivo ao uso 

do espaço da biblioteca para aprendizagem, como diz o manifesto:  

O recurso mais efetivo de marketing talvez seja oferecer cursos e 
programas aos professores e estudantes sobre o uso da biblioteca. 
Por essa razão, é extremamente importante que esses cursos sejam 
bem planejados, abrangentes e bem dosados. (IFLA, 2000, p. 21) 

É de suma importância a presença do professor nos programas de 

treinamento. Ele trabalha ao lado do bibliotecário orientando os alunos e 

participa também do seu próprio treinamento, para ter maior compreensão de 

como a biblioteca pode apoiar e interagir com pesquisas de fontes relevantes e 

complementar o trabalho de classe e os tópicos curriculares como diz o 

manifesto: “Nos cursos especialmente formulados para professores, deve 

haver uma orientação clara e segura sobre o papel da biblioteca no ensino-

aprendizagem. ” (IFLA, 2000, p. 21) 

Faz parte desse programa capacitar os alunos para ter competência no 

uso da informação, não só para se utilizar dela no plano estudantil e para 

aprender de forma independente, mas também no âmbito social, usando a 

informação com responsabilidade e ética, como é dito no manifesto: “As 

diretrizes para esse tipo de capacitação oferecem, a todos os estudantes, um 

processo de aprendizado aplicável ao conteúdo de diferentes áreas e a partir 

do ambiente acadêmico para a vida real. ” (IFLA, p. 23) 
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O aluno deve utilizar a biblioteca como uma fonte inesgotável de 

informação, seja para qualquer tipo de assunto, assim ele vai trabalhando seu 

lado investigativo e fortalecendo a sua capacidade de autoaprendizagem. Na 

biblioteca o estudante pode fazer uso das mídias para alcançar as respostas de 

suas questões, avaliar diferentes pontos de vista, mas sempre reconhecendo a 

estrutura da biblioteca e se sentindo à vontade caso seja necessário solicitar o 

apoio do bibliotecário, como informa o manifesto: “O bibliotecário deve agir 

mais como parceiro de estudo e conselheiro, do que como instrutor dos 

estudantes nas suas atividades. ” (IFLA, 2000, p. 23) 

A biblioteca escolar é um ambiente em que as diferenças individuais 

interagem com a diversidade de recursos informacionais. É natural os 

estudantes utilizar esses recursos para trabalho em grupos, nem sempre 

dividindo a mesma opinião, mas com uma crítica construtiva, aceitando a 

diversidade de ideias e o estilo de aprendizagem dos demais. Neste caso o 

bibliotecário apenas disponibiliza todos os recursos que os alunos 

necessitarem e se dispõe a qualquer tipo de ajuda se solicitado, segundo o 

manifesto:  

No momento em que os estudantes utilizam a biblioteca como 
recurso para suas atividades de solução de problemas, o bibliotecário 
pode atuar como conselheiro do grupo e apoiá-los no que for 
necessário. (IFLA, 2000, p. 24) 

O planejamento é primordial para a realização de pesquisa, projetos e 

trabalhos. O estudante deve ter a capacidade de aplicar os objetivos e enunciar 

os problemas que pretende solucionar. Nesse planejamento o bibliotecário 

pode estar envolvido, caso seja a vontade dos estudantes, com ideias e 

palpites, como cita o manifesto: “Logo no início dos trabalhos, ao bibliotecário 

cabe o aconselhamento sobre o uso dos recursos disponíveis e sobre a 

viabilidade de determinada tarefa. ” (IFLA, 2000, p. 24) 

Os alunos devem conhecer as técnicas para buscar o conhecimento na 

biblioteca, nas diferentes ferramentas, como nas bases de dados e na internet, 

segundo o manifesto: “É fundamental que os alunos adquiram habilidades de 

localizar e reunir informações na biblioteca, com a finalidade de desenvolver 

sua busca de modo independente. ” (IFLA, 2000, p. 24) 

Nos programas indicados a promover a capacitação dos alunos é 

importante identificar habilidades como uso de estratégias, identificação de 



27 
 

recursos em potencial e tomada de decisões éticas. O estudante capacitado 

será capaz de encontrar, comparar e avaliar as conclusões, certificando-se que 

essas informações encontradas tenham credibilidade e são de relevância para 

a pesquisa. Todo esse trabalho é observado de perto pelo bibliotecário, como 

afirma o manifesto:  

O bibliotecário deve estar especialmente concentrado na orientação 
do estudante, no sentido de encontrar informações relevantes e 
atualizadas e de identificar quaisquer desvios e inexatidões. (IFLA, 
IFLA, 2000, p. 25) 

O bibliotecário deve ter conhecimento de um projeto para orientar os 

estudantes com processos técnicos, como elaborar resumos, capítulos e 

referências. O manifesto confirma esse acompanhamento em: “O bibliotecário 

deve apoiar os estudantes no desenvolvimento de tais habilidades quando da 

realização de projetos e tarefas rotineiras. ” (IFLA, p. 25) 

O estudante tem que se mostrar capaz de compreender e interpretar a 

informação e da mesma forma utilizá-la para fazer referências, formular 

conclusões, reconstruir significados e estabelecer ligações com o 

conhecimento anterior. Esse estudante deve estar preparado para meditar 

sobre os objetivos e critérios estabelecidos, comunicar-se claramente e 

demonstrar habilidade de apresentação. Todo esse processo deve ser 

observado de perto pelo bibliotecário, segundo o manifesto:  

O papel do bibliotecário aqui é o de orientar e proporcionar 
treinamentos aos estudantes, para tais atividades, e garantir um 
ambiente de aprendizagem na biblioteca que corresponda às 
necessidades de apoio ao estudante. (IFLA, 2000, p. 26) 

O bibliotecário deve estar envolvido no processo de avaliação com os 

professores, para se manter sempre informado como a biblioteca têm 

contribuído e pode contribuir a comunidade escolar no método de aprendizado, 

e para estar ciente de todo o processo e assim poder atuar ativamente desde o 

início da pesquisa até o resultado final. 

 

   

3.2 ÍNDICE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) 

 

           O objetivo da Organização das Nações Unidas (ONU) com a criação do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi mudar o foco de uma sociedade 

que tem como princípio básico de qualidade de vida apenas pelos recursos ou 
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pela renda que ela pode gerar, para a visão do desenvolvimento humano que 

procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. 

É uma concepção de que, com o desenvolvimento humano, o foco é transferido 

do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano.  

O conceito de Desenvolvimento Humano parte do ponto de vista que, para o 

avanço na qualidade de vida de uma sociedade é preciso ir além do poder 

econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que 

influenciam a qualidade da vida humana. Essa é à base do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH), publicados anualmente na home page do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD).  

A partir da criação do IDH por parte da ONU com seu órgão gestor na 

Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas 

(UNESCO), todos os países criaram também um modo de medição da 

educação, e no Brasil não foi diferente, foi criado o Índice do Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), e consequentemente foi criado no país modos de 

gestão em todos estados nacionais.  

O IDH é uma medida comparativa criada pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) para classificar os países pelo seu grau de 

"desenvolvimento humano". A estatística é composta a partir de dados de 

expectativa de vida ao nascer, educação, Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, como um indicador do padrão de vida recolhidos a nível nacional. Cada 

ano, os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) são 

classificados de acordo com essas medidas, na página do PNUD na internet. 

O componente “educação” é formado pela média de anos de 

escolaridade da população adulta (25 anos ou mais) e pela expectativa de vida 

escolar – número de anos de estudo esperado por aluno, caso os padrões 

atuais sejam mantidos ao longo da vida escolar. Calculado pela UNESCO, que 

é o órgão utilizado pela ONU para fiscalizar assuntos referentes a educação, 

ciência e cultura.  

A classificação foi feita a partir de um índice criado para medir o 

desempenho das nações em relação a metas de qualidade para 2015 

estabelecidas na Conferência Mundial de Educação de Dacar, em 2000. 
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Entre os objetivos a serem atingidos, são eles: ampliar a educação 

infantil, universalizar o ensino primário, combater as desigualdades de gênero 

na área e melhorar a qualidade de vida. 

No Brasil, o programa para o combate ao analfabetismo é tido como 

exemplo, embora o país tenha cerca de 14 milhões de pessoas que não sabem 

ler e escrever, e os dados mostram que o país é um dos que mais aumentou 

seus investimentos em educação. Por outro lado, o documento mostra que o 

país ainda tem muitas crianças fora da escola (cerca de 600 mil) e que esse 

número pode subir se a inclusão não for acelerada. 

 

3.2.1 Como é Calculado o IDH? 

 

Até 2009, a ONU usava os três índices seguintes como critério de avaliação.  

Índice de educação: Para avaliar a qualidade da educação o cálculo do IDH 

considera dois indicadores. O primeiro, com peso dois, é a taxa de 

alfabetização de pessoas com quinze anos ou mais de idade — na maioria dos 

países, uma criança já concluiu o primeiro ciclo de estudos (no Brasil, o Ensino 

Fundamental) antes dessa idade. Por isso a medição do analfabetismo se dá, 

tradicionalmente a partir dos 15 anos. O segundo indicador é a taxa de 

escolaridade: somatório das pessoas, independentemente da idade, 

matriculadas em algum curso, seja ele fundamental, médio ou superior, dividido 

pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos. Também são observados os alunos de 

turmas de supletivo, de classes de aceleração e de pós-graduação 

universitária, apenas classes especiais de alfabetização são descartadas para 

efeito do cálculo. Longevidade: O item longevidade é avaliado considerando a 

expectativa de vida ao nascer. Esse indicador mostra a quantidade de anos 

que uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de referência, deve 

viver. Reflete as condições de saúde e de salubridade no local, já que o cálculo 

da expectativa de vida é fortemente influenciado pelo número de mortes 

precoces. Renda: A renda é calculada tendo como base o PIB per capita (por 

pessoa) do país. Como existem diferenças entre o custo de vida de um país 

para o outro, a renda medida pelo IDH é em dólar por Paridade do Poder de 
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Compra (PPC), que elimina essas diferenças. Como é mencionado no site do 

PNUD. 

Desde o relatório de 2010, o IDH é dividido em três partes: (a) uma vida 

longa e saudável: expectativa de vida ao nascer; (b) acesso ao conhecimento: 

anos médios de estudo e anos esperados de escolaridade; e (b) um padrão de 

vida decente: PIB (PPC) per capita. 

Publicado pela primeira vez em 1990, o índice é calculado anualmente. 

Desde 2010, sua série histórica é recalculada devido ao movimento de entrada 

e saída de países e às adaptações metodológicas, o que possibilita uma 

análise de tendências. Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um 

índice-chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas 

e, no Brasil, tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações 

regionais através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

A cada ano, o Brasil melhora o seu índice no IDH, mas a educação tem 

prejudicado esse crescimento. Segundo o IDHM 2013, embora tenha 

apresentado o maior progresso, o marcador de educação ainda ficou abaixo do 

de saúde (expectativa de vida) e do de renda, outros dois subíndices que 

compõem o indicador, como é visto na home page do PNUD Brasil. 

O IDHM do Brasil saltou de 0,493 (Muito Baixo Desenvolvimento 

Humano) para 0,727 (Alto Desenvolvimento Humano). O IDHM Longevidade 

(0,816) é o que mais contribui em termos absolutos para o nível atual do IDHM 

do Brasil. Esta evolução da dimensão Longevidade reflete o aumento de 9,2 

anos (ou 14,2%) na expectativa de vida ao nascer entre 1991 e 2010. Neste 

mesmo período, o IDHM Longevidade do país acumulou alta de 23,2%. 

O IDHM Educação (0,637) é o que tem a menor contribuição em termos 

absolutos para o valor atual do IDHM do Brasil. Mas de 1991 a 2010, o 

indicador foi o que registrou o maior crescimento absoluto (0,358) e a maior 

elevação em termos relativos (129%) entre as três dimensões do índice. Saiu 

de 0,278 em 1991, para 0,637 em 2010, um movimento puxado, 

principalmente, pelo aumento de 156% no fluxo escolar da população jovem 

(ou 2,5 vezes) no período. Na mesma comparação, a escolaridade da 

população adulta, outro subíndice do IDHM Educação, ficou quase duas vezes 

maior na comparação com 1991 (alta de 82,4%). 
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No IDHM Renda, o crescimento no período de 1991 a 2010 foi de 

14,2%, o equivalente a cerca de R$ 346 de aumento na renda per capta 

mensal, com números ajustados para valores de agosto de 2010. Apesar do 

avanço, apenas 11,1% dos municípios avaliados possuem um IDHM Renda 

superior ao IDHM Renda do Brasil (0,739). O método de cálculo do IDHM 

Renda aplica uma fórmula logarítmica que aproxima os maiores valores de 

renda per capita dos menores e, com isso, reduz a disparidade de renda 

existente na perspectiva intramunicipal. 

 

3.3 POLÍTICA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL 

 

O Índice de Desenvolvimento da educação Básica (IDEB) é um 

indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas 

escolas públicas.  O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de 

rendimento escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no 

Censo Escolares (ou seja, com informações enviadas pelas escolas e redes), e 

médias de desempenho nas avaliações do Inep através do Saeb (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica) – para os Estados e o Distrito Federal, e a 

Prova Brasil – para os municípios. 

Criado em 2007, o IDEB serve tanto como diagnóstico da qualidade do 

ensino brasileiro, como baliza para as políticas de distribuição de recursos 

(financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC (Ministério da Educação). Se 

uma rede municipal, por exemplo, obtiver uma nota muito ruim, ela terá 

prioridade de recursos. 

A série histórica de resultados do IDEB se iniciou em 2005, a partir de 

onde foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não 

apenas pelo País, mas também por escolas, municípios e unidades da 

Federação. O IDEB realizado em 2011 declara a nota do Brasil sendo 5,0 nos 

anos iniciais, 4,1 nos anos finais e 3,7 no Ensino Médio. O índice é divulgado a 

cada dois anos. 
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O objetivo do MEC é que o Brasil atinja nota 6 nas avaliações de 2021 -- 

as notas serão divulgadas em 2022, ano do bicentenário da Independência do 

Brasil. Chegou-se a esse número com base na média das notas de proficiência 

dos países desenvolvidos da OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), uma organização internacional e 

intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do 

mercado, que desenvolve o PISA ( Programme for International Student 

Assessment), que no português foi traduzido para Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes. No Brasil ele é coordenado pelo INEP, que aplica o 

exame PISA em escolas brasileiras a cada três anos, informação que é 

encontrada na própria home page do INEP. 

O objetivo desse programa é avaliar a qualidade do ensino escolar, e é 

aplicado para os jovens de 15 anos. A ideia deste estudo é medir os 

conhecimentos de forma a enfrentarem os desafios da vida real, em vez de 

simplesmente avaliar o domínio sobre o conteúdo do seu currículo escolar 

específico. 

O PISA foi lançado em 1997, mas somente no ano 2000 seu programa 

foi posto em prática. As avaliações do PISA acontecem a cada três anos e 

abrangem três áreas do conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências. A 

cada edição do programa, o foco é uma área de conhecimento dentre as três. 

Em 2000, o foco foi em Leitura; em 2003, Matemática; e em 2006, Ciências. O 

PISA 2009 iniciou um novo ciclo do programa, com o foco novamente recaindo 

sobre o domínio de Leitura; em 2012, é novamente Matemática; e em 2015, 

Ciências. 

Além de avaliar as competências dos estudantes em Leitura, Matemática 

e Ciências, o PISA recolhe informações para a elaboração de indicadores 

contextuais, que possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a variáveis 

demográficas, socioeconômicas e educacionais. Essas informações são 

coletadas por meio da aplicação de questionários específicos para os alunos e 

para as escolas. 

Apesar de não ser um país-membro da OCDE, o Brasil participa do PISA 

desde o primeiro ano, e 2000. O Desempenho do país tem evoluído nos 

últimos anos, mas os alunos brasileiros ainda ocupam as últimas posições no 

PISA. 
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A partir da análise dos indicadores do IDEB, o MEC ofereceu apoio 

técnico e financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade de 

ensino. O aporte de recursos se deu a partir da adesão ao Compromisso Todos 

pela Educação e da elaboração do PAR (Plano de Ações Articuladas). Em 

2008, todos os 5.563 municípios brasileiros se comprometeram a atingir metas 

como a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, oito anos de idade. 

O MEC dispõe de recursos adicionais do Fundeb para investir nas ações de 

melhoria do IDEB das escolas públicas brasileiras. O Compromisso Todos pela 

Educação propõe diretrizes e estabelece metas para o IDEB das escolas e das 

redes municipais e estaduais de ensino, informação que foi publicada no site 

do INEP. 

Com o IDEB, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade 

em favor da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e 

expressa em valores os resultados mais importantes da educação que são a 

aprendizagem e fluxo. A combinação de ambos tem também o mérito de 

equilibrar as duas dimensões, se um sistema de ensino retiver seus alunos 

para obter resultados de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator 

fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao 

contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado 

das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema. 

O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em 

prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das 

metas de qualidade do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) para a 

educação básica. 

Para apoiar as bibliotecas públicas na constituição de seu acervo, o 

MEC instituiu o Plano Nacional para Bibliotecas Escolares (PNBE), que tem a 

proposta de difundir obras e demais materiais como apoio à prática da 

educação, desde a educação infantil (creches e pré-escolas), do ensino 

fundamental, do ensino médio, e da educação de jovens e adultos (EJA), das 

redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. 

Todas as escolas públicas cadastradas no censo escolar realizado 

anualmente pelo INEP são atendidas pelo programa. Essas escolas recebem o 

PNBE do professor, PNBE periódicos e o PNBE temático. São materiais que 

incentivam a formação de alunos e professores leitores, que apoiam à 
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atualização e ao desenvolvimento do professor, acervos compostos por obras 

de literatura, referência e de pesquisa, materiais relativos ao currículo nas 

áreas de conhecimento da educação básica e ao livre acesso às fontes de 

informação, conforme publicação na home page do Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

A finalidade do PNBE do professor é adquirir obras de referências para 

auxiliar os professores na educação básica e na educação de jovens e adultos. 

O PNBE periódicos visa distribuir revistas pedagógicas para ajudar o 

professor durante o seu trabalho na rede pública. Essas publicações são 

enviadas às escolas públicas da educação básica durante o ano letivo com o 

objetivo de aprimorar o processo de ensino e apoiar a formação e atualização 

do corpo docente, da equipe pedagógica, e dos diretores das instituições de 

ensino. 

O PNBE temático adquire obras de referência com base no 

reconhecimento e na valorização da diversidade humana. Essas publicações 

são destinadas para estudantes e professores dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio. O intuito é para que essas obras contribuam 

para a formação de uma cultura cidadã e a afirmação de valores que se 

oponham a todo tipo de preconceito, discriminação e exclusão. 

Foram nove os temas escolhidos para apontar a diversificação da 

sociedade brasileira: indígena; quilombola; campo; educação de jovens e 

adultos; direitos humanos; sustentabilidade socioambiental; educação especial; 

relações étnico-raciais e juventude. 
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4. O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO COMO EDUCADOR 

 

Ao longo dos anos a biblioteca escolar vem sendo vista de uma forma 

diferente e tem sido um tópico importante em eventos que discutem a 

educação e a leitura. Sendo relacionada à qualidade e melhoria do ensino, 

como mediadores nesse processo. 

A biblioteca escolar é uma instituição que organiza o espaço, orienta a 

leitura dos alunos, coopera com a educação e com o crescimento cultural da 

comunidade escolar. O objetivo da biblioteca escolar é oferecer condições 

necessárias à comunidade escolar através do suporte nos serviços de 

informação e no incentivo à leitura dos alunos, trabalhando na formação de 

novos leitores. 

A biblioteca escolar é o espaço onde se busca a forma de aprender e se 

adquire o conhecimento, pelo o interessado em aprender como afirma Gadotti: 

O êxito na aprendizagem de novos conhecimentos (de conteúdos) 
deve-se, sem dúvida, a uma predisposição, a uma motivação, a um 
interesse em aprender que não é dado pelo conteúdo, mas pela 
forma de aprender (GADOTTI, 1987, p.106). 
 

Para que as crianças leiam regularmente, é necessário que tenham a 

oportunidade de acesso ao livro. Diferentes autores de diferentes países têm 

ressaltado à importância da leitura na infância para se formar, futuramente o 

leitor adulto (BAMBERGER, 1975). 

Krupskaya, teórica de biblioteconomia russa, destacou que: 

[...] a leitura infantil é uma das questões mais importantes, porque o 
livro lido na infância permanece na memória praticamente toda a vida, 
influi no desenvolvimento das crianças, forma uma determinada 
concepção do mundo e normas de comportamento. (CHRABIAN, 
1981:250). 
 

A Inglaterra tem o seu sistema de nível médio apoiado em bibliotecas 

escolares e centros de recursos informacionais distribuídos pelo país. As 

autoridades educacionais inglesas consideram a tarefa mais difícil na vida 

escolar do aluno é de como ser aluno. Ele necessita de ajuda do bibliotecário e 

do professor para desenvolver habilidades de como formular questões, 

encontrar fontes de informação e selecionar, organizar e apresentar essas 

informações. Como afirma Válio (1990): 

Aprender a utilizar a informação é uma das mais importantes 
atividades do currículo escolar, e a biblioteca seria o (laboratório de 
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aprendizagem), contribuindo para a formação de estudantes bem-
sucedidos e adultos capacitados. (VÁLIO, 1990). 
 

A função da biblioteca é contribuir para a formação dos cidadãos e, 

nesse contexto, o papel do bibliotecário é facilitar a aprendizagem de cada 

aluno. A leitura é o principal instrumento para o ensino, e sendo assim, é 

responsabilidade também de cada professor desenvolver nos alunos a 

curiosidade e a vontade, de buscar a informação e o uso da biblioteca. 

A biblioteca escolar é um elemento importante de toda atividade escolar, 

e o bibliotecário é um profissional que apoia o professor na sua tarefa de 

ensinar a aprender. 

“O bibliotecário não é “dono” da biblioteca. Ele apenas a dirige com 

autoridade que lhe cabe por formação, mas deve ser flexível, até para ouvir do 

corpo docente sugestões que possam aproximar os estudantes à biblioteca. 

Logo, não se trata de um espaço de responsabilidade exclusiva do 

bibliotecário, mas de todos os usuários, como aliás deve ser qualquer 

biblioteca” (SILVA, 1995, p. 75). 

Uma biblioteca bem estruturada com atividades diversas para estudo e 

recreação e que estimule a proximidade dos estudantes seria um fator 

importante para começar a mudar esse quadro. Expor nas estantes gibis e 

livros de interesse de crianças e adolescentes é uma maneira de se sentirem 

familiarizados com o interior da biblioteca e criar o hábito da leitura, para assim 

se tornarem leitores e usuários na sua vida adulta. 

A biblioteca deve ter em seu acervo obras didáticas e obras infanto-

juvenis para atrair a atenção dos alunos, que cause interesse dos estudantes, 

além de atividades criadas pelos professores para serem desenvolvidas na 

biblioteca. Na opinião de Silva (1995, p.71), “as atividades desenvolvidas pela 

biblioteca escolar precisam estar de acordo com os interesses de sua clientela, 

particularmente dos alunos, o que já pressupõe uma articulação com o trabalho 

desenvolvido pelo professor”. 

Segundo Silva (1995, p. 71), “por ter como missão principal o 

desenvolvimento do gosto e do hábito de leitura entre os estudantes, a 

biblioteca escolar deve merecer atenção especial, de natureza governamental, 

institucional – da própria escola em que funciona – e, em particular, do 

professor”. 
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Parece evidente que esse apoio governamental é de suma importância 

para que todos que trabalham com essa missão político-pedagógica possam 

estar preparados para educar e sobre tudo, utilizar o máximo da biblioteca: 

“sem a biblioteca escolar, todo o processo de ensino esbarra no autoritarismo 

ou nos descaminhos da inércia” (MILANESI, 1986). 

Vale destacar que o diretor da escola deve estar presente neste 

processo de incentivo à utilização da biblioteca escolar como um local a mais 

para promover a educação aos alunos. Assim como afirma Silva (1981), “seria 

difícil conceber uma escola onde o ato de ler não estivesse presente”. 

É indiscutível a leitura para o desenvolvimento intelectual do homem, e 

essa introdução à leitura ainda quando criança na escola, passa pelo professor, 

promovendo a leitura aos alunos, o apoio da diretoria da instituição e com 

programas governamentais nesse sentido, como afirma Silva (1995, p. 72): 

é dever ético e político das autoridades, especialmente daquelas que 
respondem pelos sistemas educacionais, oferecer todo o tipo de 
apoio, desde a destinação de verbas até a promoção de programas 
de aperfeiçoamento para o pessoal das bibliotecas escolares. 

 

Assim também como “são importantes os eventos culturais 

desenvolvidos na biblioteca em conjunto com os docentes, a diretoria da 

instituição, com os funcionários da biblioteca, os estudantes e também os pais 

de alunos e toda a comunidade: a biblioteca escolar é um espaço democrático, 

conquistado e construído através do fazer coletivo de alunos, professores e 

demais grupos sociais” (SILVA, 1988, p. 141). 

Não é só papel do bibliotecário, mas de toda comunidade escolar 

reconhecer o trabalho da biblioteca na educação, “a biblioteca deve ser um 

organismo de apoio ao processo ensino-aprendizagem e promover o gosto e o 

hábito de leitura entre os estudantes” (YUNES, 1984). 

A biblioteca escolar mesmo sendo um “corpo” dependente da 

instituição, ela tem seus deveres com o trabalho técnico e de auxílio à escola 

no trabalho pedagógico. E muito o que acontece é o inverso disso, bibliotecas 

passivas, estáticas aguardando o momento em que a comunidade escolar 

solicita o seu apoio. Deve se abrir uma discussão sobre esse tema, porque não 

é esse posicionamento que se espera da biblioteca nesta situação: 

“preconizamos uma atuação dinâmica, viva, da biblioteca escolar, cuja ação 

pode ser desenvolvida de forma a se articular com a ação do professor, ambas 
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de caráter pedagógico” (SILVA, 1995). 

“A tarefa de orientar o aluno na utilização da biblioteca e, 

principalmente a de despertar nele o gosto e o hábito de leitura são as 

atribuições mais reveladoras da natureza educativa do trabalho 

biblioteconômico na escola” (YUNES, 1984). 

Cabe ao professor incentivar os alunos a frequentar a biblioteca com 

atividades de classe sendo direcionadas para a biblioteca, assim fazendo 

crescer o convívio dos estudantes com o espaço físico da biblioteca. “A mola 

propulsora do trabalho com a leitura é, sem dúvida, [...] o envolvimento, o 

compromisso profissional do professor” (GARCIA, 1988, p. 36). 

O trabalho do professor como educador é também dar alternativas para 

que os estudantes possam buscar o conhecimento independente da área, 

como afirma mais uma Silva (1995, p. 73): 

julgamos apropriado lembrar que a missão de promover a leitura recai 

sobre o professor, independente da disciplina que lecione [...]  
incentivar a produção da leitura do aluno, e a sua frequência à 
biblioteca escolar é tarefa de qualquer professor, e não apenas dos 
que trabalham com Comunicação e Expressão. 

 

É fundamental que o professor frequente a biblioteca para cumprir o 

seu papel pedagógico, e da mesma maneira, deve se utilizar das fontes de 

leituras, de informação e conhecimento que são oferecidos na instituição. “É 

importante que o docente seja um leitor, de fato, e assíduo frequentador da 

biblioteca escolar” (SILVA, 1995, p. 72). É essencial para o aluno ter no 

professor o reflexo da leitura e a busca da informação na sua vida, é um 

incentivo para ele continuar frequentando a biblioteca, passa a ser um exemplo 

a ser seguido. 
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5. CONCLUSÃO 

O debate aqui proposto é sobre a quebra do paradigma da biblioteca 

cheia de entulhos, com livros empoeirados sem qualquer tipo de utilidade, que 

nunca sequer foram consultados. A biblioteca que serve como castigo para 

alunos que não se comportam durante as aulas e que é administrada por 

pessoas que não são capazes de utilizá-la como mecanismo de transformação 

dentro da escola. São profissionais que não são formados na área para dar 

essa estruturação que ela necessita, para ser objeto de assistência no dever 

pedagógico, a serviço do processo ensino-aprendizagem. 

Devemos usar a biblioteca como um espaço de revolução, com 

profissionais preparados para assumir com destreza esse trabalho, de 

comandar e instruir toda a comunidade escolar, para desfrutar deste espaço da 

melhor forma, de uma maneira que lhe acrescente informação e conhecimento 

para “facilitar” sua vida na escola, mas também te dar discernimento para ter 

voz ativa no mundo em que vivemos, ter ideias próprias, ter poder de 

argumentação sobre seus pensamentos acerca de assuntos palpitantes de seu 

tempo. 

O bibliotecário preparado, bem treinado e acima de tudo, estudioso de 

sua função, que não se entrega ao serviço puramente mecânico, que faz a 

escolha de trabalhar no dia-a-dia com os alunos, incentivando-os e orientando 

na sua capacitação, é capaz de fazer a biblioteca ser um instrumento “vivo” na 

instituição, para uma melhor qualidade do ensino ali oferecido. Faz do espaço 

da biblioteca um lugar de estudo e um centro de lazer e entretenimento com 

programas culturais, não só para os alunos, mas para toda comunidade 

escolar. 
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