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RESUMO 

 

Tem como objetivo apresentar a importância do bibliotecário escolar e o cuidado que as 
escolas de Biblioteconomia devem ter com a formação desse profissional. De modo a 
verificar esse comprometimento, tendo em vista a criação da Lei da Biblioteca Escolar (nº 
12.244/10), foi feito um levantamento junto às universidades brasileiras visando mapear 
quais oferecem disciplinas abordando a temática e de que forma estas são incluídas nos 
currículos dos cursos. Traz uma amostra das ementas de algumas disciplinas de modo a 
entender como o a temática é discutida nos programas de ensino. Percebeu-se que na 
maioria das vezes os conteúdos dessas disciplinas estão associados a discussões mais 
gerais, deixando de lado aspectos importantes da ação das bibliotecas escolares, como o 
apoio às pesquisas, ou seja, o domínio dos instrumentos de busca de informação, para que 
os educados com autonomia possam construir seus conhecimentos, assim como, o 
incentivo às atividades de leitura. Dada à importância das atividades de leitura, apresenta 
um panorama dos programas, lei e projetos de incentivo ao livro e à leitura criados pelo 
governo federal entre as décadas de 1980-2010, além de ressaltar o papel da escola pública 
e de suas bibliotecas na aquisição de capital cultural desconstruindo as teses que vêem a 
escola com um espaço de reprodução das ideologias dominantes, apontando o quanto essa 
instituição pode e deve fazer a critica a essa visão e buscar caminhos para que se possa 
construir um novo projeto de sociedade. Conclui que há uma necessidade de avaliação da 
formação do bibliotecário, não somente relacionada à inclusão da biblioteca escolar como 
tema de estudo, mas em relação aos temas sociais de modo geral e que, no âmbito das 
escolas, as bibliotecas ainda têm que superar a visão estigmatizada de "lugar de castigo" 
para passar a ser um local de informação, estudo, pesquisa e lazer, assumindo de fato sua 
função social como espaço cultural e recurso pedagógico. As escolas de Biblioteconomia, 
independente da força que a Lei nos impõe, devem trazer para a centralidade dos currículos 
a temática da biblioteca escolar, assim como das bibliotecas publicas em geral, pois o 
processo de democratização do conhecimento e dos direitos de cidadania que tal domínio 
envolve, depende do acesso aos saberes e à informação em geral. 

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar (Brasil). Biblioteconomia. Currículo. Bibliotecário. 

Formação. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study discusses the importance of the LibrarySchools from Brazil should have with the 
education of school librarians.In order to verify this commitment, to establish the Library Law 
School (No. 12244/10), a survey was made of Brazilian universities aimed at mapping 
offering courses that address the issue and how they are included in the curricula of courses. 
Brings a menu of sample some individuals in order to understand how the subject is 
discussed in educational programs. It was noticed that in most cases, the content of these 
disciplines are associated with more general discussions, leaving aside important aspects of 
the operation of school libraries, such as research support, that is, the domain of information 
search tools so that educated autonomy can build your knowledge and encouragement of 
reading activities. Given the importance of reading activities, it provides an overview of 
programs, laws and projects to promote books and reading created by the federal 
government between the decades of 1980-2010 and underline the role of public schools and 
their libraries to acquire cultural capital deconstructing the arguments they see the school 
with one of the dominant ideologies play space, underlining how the institution can and must 
make the critique of this vision and find ways for us to build a new society project. We 
conclude that there is a need to assess the training of librarians, not only related to the 
inclusion of the school library as an object of study, but in relation to social issues in general 
and in the context of schools, libraries still have to overcome the stigmatized view the "place 
of punishment" to become a place of information, study, research and leisure, in fact 
assuming its social role as a place of cultural and educational resource. Schools of library 
science, no matter how hard that the law imposes on us, must bring to the centrality of 
curricula the issue of school library and the public library in general, for the process of 
democratization of knowledge and citizenship such domain rights involves It depends on 
access to knowledge and information in general. 

 

Keywords: School Library (Brazil). Library school (Brazil).Curriculum.Librarian education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 24 de maio 2010 foi sancionada a Lei nº 12.244/10 que universaliza as 

bibliotecas nas instituições de ensino, públicas e particulares, de todos os sistemas 

de ensino do país, com a exigência de que cada escola tenha uma biblioteca com no 

mínimo um título para cada aluno matriculado, para consulta, pesquisa, estudo e 

leitura, respeitando o profissional de biblioteconomia e com um prazo de 10 anos 

para sua completa efetivação. 

Vemos também a importância da Biblioteca Escolar quando a UNESCO, em 

seu manifesto, afirma o quanto são valiosas para a formação inicial do estudante no 

que diz respeito à aprendizagem e conhecimento dos direitos de cidadania. 

Considerando que as bibliotecas existem para serem usadas e servirem como 

local de troca de informações, e que é responsabilidade dos bibliotecários orientar o 

usuário para interagir com ela, destaca-se nessa pesquisa a necessidade de se ter 

uma visão sobre a formação do profissional bibliotecário no âmbito dos currículos de 

biblioteconomia, numa tentativa de vê-lo não somente como um gestor de 

bibliotecas, mas como um orientador e formador de leitores com destaque para sua 

ação em bibliotecas escolares. 

A história brasileira sobre a formação das escolas e bibliotecas vem direcionar 

nosso estudo a fim de esclarecer alguns pontos da nossa política educacional, nos 

situando sobre as diretrizes de incentivo à leitura nas escolas e como estas são 

aplicadas em nosso país.  

A escolha deste tema deve-se a importância que as bibliotecas escolares têm 

na formação de nossos educandos, importância esta que nem sempre é abordada 

nos currículos dos cursos de graduação, sendo a temática pouco estudada pelos 

futuros profissionais. 

Ao mencionarmos o ambiente de uma biblioteca escolar remetemo-nos à 

reflexão acerca da formação dos profissionais e de seus usuários enquanto futuros 

leitores. Enfatiza-se ainda que a busca e utilização da informação como uma das 

atividades mais importantes dentro de um currículo escolar, sendo a biblioteca um 

“laboratório” de aprendizado. 

Segundo Silva (2003) podemos afirmar que a responsabilidade do bibliotecário 

dentro de uma unidade escolar é o de tornar o espaço dinâmico, coordenando as 

sugestões, ideias e atividades, relacionando-as com todo o contexto escolar e 
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discutindo-as coletivamente, mesmo aquelas que dizem respeito às atividades de 

processamento técnico, pois todas têm que levar em consideração as necessidades 

informacionais de toda a comunidade escolar. 

São objetivos desta pesquisa: mostrar com a temática da biblioteca escolar 

vem sendo abordada nos cursos de Biblioteconomia no Brasil; conhecer como vem 

sendo feita a formação do profissional bibliotecário que virá a atuar na biblioteca 

escolar e identificar de que forma essa questão é tratada nos currículos. 

As questões que nortearam a pesquisa foram: O bibliotecário precisa ter uma 

formação específica para atuar em uma biblioteca escolar? As universidades 

disponibilizam disciplinas que favorecem este aprendizado? 

No que diz respeito à perspectiva teórico-metodológica, a pesquisa foi 

desenvolvida em três fases: na primeira fase foi feita uma pesquisa que, segundo 

Severino (2007), caracteriza-se como documental incluindo a análise das ementas1 

dos currículos de diferentes escolas de Biblioteconomia. Também foram utilizadas 

técnicas de pesquisa bibliográfica com o intuito de aprofundar as questões teóricas 

referentes ao assunto. 

Na primeira fase buscou-se entender a atual situação das bibliotecas. Para 

tanto elaboramos uma contextualização histórica acerca da sua origem e 

desenvolvimento no Brasil passando pela criação do curso de Biblioteconomia e 

seus currículos até a promulgação da Lei 12.244/2010. Estas abordagens foram 

descritas no Capítulo 2 “A História da Biblioteca no Brasil” e nas seções 2.1 “Os 

Cursos de Biblioteconomia e seus Currículos” e 2.2 “Políticas Públicas de Incentivo 

ao Livro e à Leitura”. 

Na segunda fase utilizamos a pesquisa exploratória, que segundo Severino 

(2007) busca levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando o 

campo de trabalho. Para isso utilizamos como principal fonte a lista do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) disponibilizada na internet de modo a localizar as 

universidades que possuem o curso de Biblioteconomia. Posteriormente fizemos 

uma busca, pelas instituições, uma a uma, para verificarmos em suas grades 

curriculares se há o oferecimento de disciplinas direcionadas aos estudos sobre a 

biblioteca escolar. Esta abordagem foi descrita na seção 2.3  “A Biblioteca Escolar 

nos Currículos de Biblioteconomia”. 

                                                
1
Compreensão do sentido manifesto ou oculto das comunicações, uma análise das mensagens. 
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Na terceira e última fase fizemos uma reflexão baseada nos estudos Bourdieu 

onde através de seus interlocutores, Nogueira & Nogueira (2014) e Silva (2003), 

discutimos questões relacionadas à biblioteca, ao bibliotecário e as respectivas 

abordagens teóricas sobre as condições sociais da escola e a formação de leitores, 

aspectos estes descritos no Capítulo 3 “A Biblioteca Escolar e o Bibliotecário: sua 

influência no processo de formação de leitores”, e nas seções 3.1 “As Bibliotecas o 

Livro e a Leitura” e 3.2 “A Temática Escolar nos Currículos de Biblioteconomia”, em 

que utilizamos Campello (2012) e Corte e Bandeira (2011), como teóricos. Por fim, 

usando a técnica da amostragem, separamos três ementas de disciplinas para uma 

análise comparativa de modo a demonstramos as diferentes abordagens sobre o 

tema “Biblioteca Escolar”. 
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2 A HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NO BRASIL 

 

Para compreender as condições atuais das bibliotecas escolares faremos 

uma contextualização da situação brasileira iniciando no período colonial, 

abancando a educação dos jesuítas, as aulas régias, o surgimento das primeiras 

tipografias e a criação da Biblioteca Nacional. Depois, avançando pelo período 

Republicano, discutem-se as reformas educacionais, a criação do curso de 

biblioteconomia e por fim as bibliotecas escolares e a Lei que regulamenta sua 

criação. 

Já foram feitas pesquisas referente à primeira metade do século XVI, porém 

ainda não foram encontradas informações sobre a real situação dos livros naquela 

época. Segundo Moraes (2006), acredita-se que os colonos que chegaram ao Brasil 

estavam preocupados somente com suas lavouras e com o corte do pau-brasil. A 

demanda de livros era insignificante numa colônia de exploração, vindo nossa nação 

a conhecer os livros somente quando foi criado o governo-geral em Salvador, na 

Bahia, em 1549. 

É importante saber que somente assim, com a criação de uma vida 

econômica e espiritual, iniciada com a vinda dos padres jesuítas, é que começamos 

a introduzir nos colégios a cultura livresca. Os estudos nos colégios eram restritos 

aos filhos dos colonizadores. Para os índios e negros a educação tinha a função de 

catequese. 

Segundo Válio (1990), a proposta pedagógica dos padres era ensinar as 

letras, porém não tinham livros suficientes para isto, então pediram para que fossem 

enviados de Portugal. Com a vinda dos livros foram então formadas as primeiras 

bibliotecas nos conventos. Estas bibliotecas eram utilizadas pelos padres, não 

somente para catequisar os índios, mas também para ensinar os filhos dos colonos. 

Conforme Ribeiro (1998), a educação não chegava à escolarização, mas tinha o 

propósito de incutir a língua, os hábitos e a cultura do colonizador. 

Fazendo um paralelo com a história da educação do Brasil, podemos dizer 

que a vinda dos padres Jesuítas chefiados por Manoel da Nóbrega para organização 

escolar, tinha o intuito de conversão dos indígenas à fé católica. Ou seja, garantir o 

controle sobre os indígenas e ocupar o território, tendo em vista o domínio politico e 

econômico do Rei de Portugal sobre as terras brasileiras. 
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Nesse período, século XVI, as bibliotecas e as escolas estavam restritas às 

ordens religiosas, estes livros eram de uso particular dos padres. No entanto, não 

podemos deixar de mencionar que além dos jesuítas havia também bibliotecas e 

escolas em outras ordens religiosas como a dos franciscanos, beneditinos e 

carmelitas. 

Seria cometer grave exagero pensar que o ensino era ministrado, 
nos primeiros séculos, unicamente pelos jesuítas, e que só eles 
possuíam boas bibliotecas. As outras ordens religiosas, 
principalmente a dos beneditinos, franciscanos e carmelitas, tinham 
escolas anexas aos seus conventos e exerciam papel importante na 
instrução do povo, principalmente, no ensino das primeiras letras 
(MORAES, 2006. p.4). 

 

As bibliotecas eram pouco utilizadas e, para esclarecer um pouco mais, não 

existiam outros tipos de bibliotecas e também não existiam livrarias; a população em 

geral não tinha interesse nenhum em acessar os livros, visto que a maioria era 

mantida na condição de analfabetos.  

As escolas criadas nos conventos que mais se destacaram foram as erguidas 

nos centros mais ricos da Colônia como Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e São 

Paulo. Essas instituições ficaram muito famosas por formarem homens com grandes 

conhecimentos e influência, as chamadas elites coloniais.  

Segundo Moraes (2006) as bibliotecas dos conventos foram grandes centros 

de formação de intelectuais, jovens brasileiros que completavam seus estudos em 

Portugal. No entanto, essas bibliotecas perderam sua força com a proibição de 

Pombal (Reforma Pombalina), nos fins do século XVII, que impediu a fundação de 

novos conventos e expulsou os Jesuítas de Portugal e do Brasil, sendo estes 

substituídos pelos professores régios. 

 

Pelo Alvará de 28 de junho de 1759, determinou-se o fechamento 
dos colégios jesuítas introduzindo-se, posteriormente, as “aulas 
régias” a serem mantidas pela Coroa para o que foi instituído em 
1772 o subsídio literário.  As reformas pombalinas se contrapõem ao 
predomínio das ideais religiosas na versão dos jesuítas [...] 
(SAVIANI, 2008. p. 128). 

 

As aulas régias tinham como característica principal a não formalidade do 

local de ensino. Elas aconteciam na casa do próprio professor e, com algumas 

exceções, eram utilizados prédios anteriormente ocupados pelos jesuítas. Os 
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professores eram escolhidos através de concursos públicos, mas poucos eram 

nomeados.  

No Brasil, somente após quinze anos da publicação do Alvará Régio de 1759 

é que começou a funcionar o novo modelo de ensino. Nesse ínterim, para os 

brasileiros, a forma de solucionar este empasse foi recorrer às aulas particulares 

concedidas generosamente por alguns cidadãos. Apesar dessas contradições, a 

Reforma do Ensino introduzida pelo Marques de Pombal é considerada por muitos 

como nossa primeira experiência de educação pública. Pela primeira vez o Estado 

Colonial tomou para si a responsabilidade de oferecer educação. Uma educação 

laica pautada nos ideais do Iluminismo, que se propunha a romper com a 

perspectiva religiosa predominante na educação dos jesuítas. Nessa direção foi 

realizado pela primeira vez concursos para professores. 

 
O primeiro concurso para professores públicos realizado no Brasil foi 
em Recife, a 20 de março de 1760. No mesmo ano, em 7 de maio, 
realizaram-se os primeiros exames para professores régios de 
Gramática Latina no Rio de Janeiro. Entretanto, em 1965 não havia 
ainda sido nomeado nenhum professor público no Brasil, [...] No Rio 
de Janeiro, o inicio oficial das Aulas Régias ocorreu em 28 de junho 
de 1774 [...] (CARDOSO, 2008. p. 183). 

 

Apesar dos avanços no campo da educação, pouco se falava sobre as 

bibliotecas. Com a expulsão dos jesuítas as bibliotecas dos colégios foram fechadas. 

Nessa época houve um aumento das bibliotecas particulares e sabe-se que elas 

possuíam mais livros do que foi realmente registrado, visto que os letrados, que iam 

para Portugal completar seus estudos, ao retornarem traziam muitos livros e os 

guardavam em suas casas sem qualquer registro oficial. As listas contendo as 

referências, segundo Moraes (2006), não nos dá total certeza se as consultas foram 

feitas em livros aqui ou fora do país, mas sabe-se que continham muitos livros. 

Sobre as livrarias, os dados estão na mesma escala, não existem registros de 

livrarias no Brasil até o século XVIII, mas os livros clandestinamente circulavam.  

De acordo com Moraes (2006), foi registrado em um Almanaque histórico 

publicado em 1858 que existiam duas livrarias que vendiam livros religiosos e de 

medicina no final do século XVII. Sabe-se também que alguns livreiros ajudaram o 

vice-rei na avaliação das bibliotecas dos jesuítas. Acredita-se que uma parte desses 

livros tenha sido entregue a esses livreiros quando o Marques de Pombal expulsou a 

ordem do Brasil.  
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A grande mudança referente aos livros e bibliotecas ocorreu com a vinda da 

família Real Portuguesa em 1808, juntamente com seus funcionários, nobres, 

burgueses ricos, comerciantes, uma população calculada em torno de 

aproximadamente dez mil pessoas. Suas malas continham as riquezas do Estado 

Português, dentre elas destacamos: joias, pratarias, os arquivos das repartições 

públicas, o acervo da Biblioteca Real, Manuscritos da Coroa, etc. Dentre todas as 

riquezas a mais importante para nós refere-se à Biblioteca Real. 

A coleção desta Biblioteca Real era formada por incunábulos, a Bíblia de 

Mogúncia de 1462, várias impressões portuguesas e espanholas, mapas, gravuras, 

coleções de retratos, coleções de folhetos e uma livraria que continha uma coleção 

de cinco mil volumes de gêneros variados. Sua inauguração data de 1811, mas as 

consultas tinham que ser agendadas previamente. Foram nomeados dois padres 

jesuítas como bibliotecários responsáveis pelo acervo. Suas obrigações era 

comprarem coleções, receber doações e fazer o depósito legal. Assim, aos poucos 

os membros da ordem jesuíta voltavam ao mundo das letras. 

Nesta mesma época, além da Biblioteca Real foram formados outros acervos 

no intuito de dar apoio às escolas aqui criadas, a saber: Real Academia Militar, o 

Laboratório Químico-Prático, Academia Médico-cirúrgica, Arquivo Militar e Academia 

Real dos Guardas-Marinha. 

Com este novo cenário surgiu um problema: os livros de apoio ao ensino, 

ditos livros didáticos não teriam onde serem impressos, pois as tipografias eram 

proibidas na Colônia. Para solucionar este empecilho os livros didáticos foram 

publicados pela Impressão Régia, tipografia oficial que veio junto com a Corte, 

sendo montada para a publicação dos decretos reais e manuais para uso dos 

alunos. 

É importante observar que os alunos das Academias não ficavam sem apoio 

didático em nenhum momento, pois desde o início do curso já havia livros, sendo os 

mesmos publicados ano a ano, à medida que avançavam nos estudos. No entanto, 

cabe ressaltar, que a Impressão Régia não limitou suas publicações a livros 

didáticos de ciências exatas, medicina, história natural ou filosofia. Segundo Moraes 

(2006), sua maior produção é de literatura, que se divide em: peças teatrais (óperas, 

dramas), poesias, folheto de cordel, novelas e romances.  

Para essa pesquisa o que é importante a destacar é o surgimento da literatura 

infantil em 1818, sendo a primeira obra impressa no Brasil denominada “Leitura para 
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os meninos”, coleções de histórias morais relativas às idades tenras. Segundo 

Moraes (2006), esta obra foi reimpressa em 1821, 1822 e 1824. Mesmo nesses 

primórdios, a questão da leitura está atrela à questão didático-escolar, o que ainda 

se mantém nos dias de hoje. 

Depois de treze anos no Brasil, e após a morte de Dona Maria I, face à 

pressão popular e de setores como o clero, a nobreza e a burguesia portuguesa, D. 

João VI resolveu voltar com a Corte para Portugal levando alguns Manuscritos da 

Coroa. Estes não faziam parte da Real Biblioteca, era um acervo que fora 

depositado em outro local juntamente com as joias da família e alguns outros papéis. 

O que importa é que nessa passagem pelo Brasil D. João VI deixou a maioria do 

acervo da Real Biblioteca definitivamente no Rio de Janeiro.  Após a independência 

a Biblioteca Real passou a chamar-se de Biblioteca Nacional. 

A primeira biblioteca pública no Brasil foi criada na Bahia. O interesse pela 

criação desta biblioteca partiu da iniciativa de promover a instrução do povo, sendo 

para isso formada uma cooperativa de moradores que desejassem fazer parte de 

sua criação, de modo que nada seria retirado dos fundos do governo, a não ser a 

aprovação de seu plano. Segundo Moraes (2006), esta ideia partiu de Pedro Gomes 

Ferrão Castelo Branco, um rico senhor de engenho, que redigiu o projeto que 

denominou “Plano para o estabelecimento de uma biblioteca pública na cidade de 

São Salvador da Bahia de Todos os Santos, oferecido à aprovação do ilustríssimo e 

excelentíssimo senhor Conde dos Arcos, governador e capitão general desta 

capitania”. 

A criação de outras bibliotecas deste porte se deu depois da independência, 

em sua grande maioria com a iniciativa dos governos provinciais. No Segundo 

Reinado surgem bibliotecas públicas criadas por particulares, como os gabinetes de 

leitura, principalmente nas regiões cafeicultoras paulistas e nas cidades fluminenses. 

No século XVII existia em São Paulo somente duas bibliotecas que se 

destacavam e eram de ordem religiosa. Apenas em 1825 foi criada em São Paulo a 

primeira Biblioteca Pública Oficial, estabelecida em um convento e posteriormente 

vinculada à Faculdade de Direito. Neste mesmo ano o vice-prefeito através da Lei 

28.367, cria a Biblioteca Municipal, com o argumento de que esta deveria atender 

“aos requisitos modernos da capital do país mais próspera”. 
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A educação nesta época era pública, mas não obrigatória, conforme descreve 

a Constituição de 1824 (art. 179, inciso 32). Somente em 15 de outubro 18272, 

através de um decreto, D. Pedro I obriga a criação de escolas denominadas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do país. Estas 

escolas, destinadas principalmente aos meninos, deveriam utilizar o método 

Lancaster3. Nelas seria ensinado a ler e escrever, as principais operações 

matemáticas, gramática e princípios da moral cristã, incluindo a doutrina da religião 

católica e apostólica romana. Para a criação de escolas de meninas os Presidentes 

do Conselho teriam que julgar necessário estes estabelecimentos. (CARDOSO, 

2008). 

Com o Ato de 18344 ficou estabelecido que as Províncias passassem a 

legislar sobre a instrução pública, exceto o ensino superior. O governador da 

província tinha plenos poderes para fazer mudanças no ensino primário e 

secundário. 

Cabe-nos acrescentar que em 1835 com base no Ato de 1834, através de 

Leis Provinciais, foram criadas Escolas Normais5 para formação de professores, 

engajadas em um novo projeto de educação para a nação, inspirado na ideologia da 

modernização das forças produtivas. Nessas escolas seriam preparados novos 

mestres para o exercício da docência, se tornando referência de normalização da 

prática e formação educativa.  Nesse período até final do século XIX, conforme 

ressaltam Schueler e Magaldi (2009) ocorreu a propagação das bibliotecas 

escolares, principalmente nas Escolas Normais e a criação do Museu Pedagógico 

(1883). 

                                                
2
Esta lei está disponível na integra no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-

1827.htm. Acesso em: 06 de setembro de 2014. 
 
3
O método Lancaster é também conhecido como ensino mútuo ou sistema monitorial, seus princípios 

se baseiam em um aluno treinado ou mais adiantado deveria ensinar um grupo de dez alunos, sob a 
orientação e supervisão de um inspetor. Ou seja, os alunos mais adiantados deveriam ajudar o 
professor na tarefa de ensino. Essa idéia resolveu, em parte, o problema da falta de professores. 
Fonte: http://www.educabrasil.com.br/. 
 
4
Conforme a Lei nº 16 de 12/08/1834, art. 10 § 2º. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-16-12-agosto-1834-532609-publicacaooriginal-
14881-pl.html . Acesso em: 06 de setembro de 2014. 
 
5
A primeira Província a elaborar uma Lei para instalação das Escolas Normais foi o Rio de Janeiro, e 

a primeira escola foi fundada naquele mesmo ano na cidade de Niterói. 
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Na primeira fase do período republicano houve uma grande euforia, devido às 

mudanças políticas, econômicas e sociais, o que inevitavelmente refletiu na 

produção da imprensa, do comércio livreiro e da literatura. 

Em 1896 foi criada a Academia Brasileira de Letras,  

 
[...] tomando-se como modelo a instituição surgida das condições 
aristocráticas da França de Richelieu. Mas na verdade é que, de 
certo modo, correspondia à tradução eminentemente literária de 
nossa cultura [...] essa instituição que valorizava indivíduos e lhe 
conferia o brilho que suas obras não lhes podiam conferir (SODRÉ, 
1977, p. 53). 

 

Para os literários desta época a única forma de viver era através da imprensa, 

da publicação em jornais e revistas ilustradas. A esta altura a imprensa já era 

considera, nas grandes cidades, uma empresa que já continha características 

capitalistas, chegando até a serem chamadas de indústria. No entanto, no interior do 

país tudo funcionava com métodos artesanais.  

No período que compreende de 1889 a 1930, vemos um país com 

características sociais e econômicas ainda muito atrasadas devido a sua 

dependência em relação aos países estrangeiros, especialmente no que diz respeito 

aos produtos industrializados.  

Com o movimento da Escola Nova (1932) a biblioteca escolar ganha maior 

destaque. Escolanovistas, como Lourenço Filho, destacam a biblioteca como 

recurso pedagógico. 

 

Ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem 
biblioteca é 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. Começa a compreensão 
destas ideias, felizmente, a vigorar entre nós. Certas bibliotecas 
escolares se modernizam, e passam a funcionar de forma menos 
ineficiente. Outras ensaiam orientar os leitores, sugerir-lhes 
trabalhos, proporcionar-lhes melhores recursos de organização 
(LOURENÇO FILHO apud CAMPELLO, 2003, p.4) 

 

Podemos considerar um grande crescimento a criação de bibliotecas, porém 

temos que destacar que este crescimento aconteceu de forma desigual, com ênfase 

nas regiões sudeste e no extremo-sul. Nas demais regiões este processo 

permaneceu estagnado. A grande maioria da população era analfabeta e 

desconhecia o que era uma biblioteca. 
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Nos próximos itens, dedicamo-nos mostrar como essa questão foi aborda 

pelas elites nacionais; o que levou à formação das primeiras escolas de 

biblioteconomia no Brasil e os programas ligados às políticas de incentivo ao livro e 

à leitura até a promulgação da Lei 12.244/2010. 

 

 

2.1 OS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA NO BRASIL E SEUS CURRÍCULOS 

 

Em julho 1911 o Decreto 8.8356 autoriza a criação de uma escola de 

Biblioteconomia na Biblioteca Nacional (BN) para sanar uma lacuna organizacional 

quanto à qualificação de pessoal. Este indicava a nova estruturação da BN 

dividindo-a em quatro seções que deveriam ser dirigidas por bibliotecários, entre 

outras disposições ressaltava que seus serviços envolviam: consultas, visitas 

públicas, empréstimos etc. Os artigos de 34 a 42 deste decreto tratam 

exclusivamente sobre o curso de Biblioteconomia, tornando-se referência para a 

criação do mesmo, sendo este caracterizado com um curso teórico e prático. 

Podemos dizer que o sucesso deste fato ocorreu por meio da dedicação de 

Manuel Cícero Peregrino da Silva, que na ocasião era o diretor da BN. No entanto, 

vale ressaltar que as aulas só começaram em 1915, devido a desistências dos 

inscritos. As provas para admissão no curso eram: provas escritas de português e 

orais de literatura, história universal, geografia e línguas (francês, inglês e latim). 

 

[...] era condição, para ser bibliotecário, possuir cultura geral o que 
incluía, além de conhecimento da língua materna, demostrado em 
prova escrita, saberes universais nos diversos campos aliados aos 
domínios dos idiomas falados nas Artes, Ciências e Letras 
(CASTRO, 2000. p.55). 

 

As disciplinas oferecidas eram bibliografia, paleografia e diplomática, 

iconografia e numismática. Estas possuíam um programa muito amplo que 

abrangiam diversos conteúdos. Os alunos realizavam provas escritas e orais do 

conteúdo, e somente depois de aprovados nestas provas poderiam fazer os estágios 

nos setores da BN. O currículo possuía uma característica humanística diretamente 

influenciada pela École de Chartes. 

                                                
6
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8835-11-julho-1911-

502890-republicacao-102224-pe.html Acesso em jul. 2015. 
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Em 1921 devido ao estabelecimento de uma nova norma, o Regulamento do 

Museu Histórico Nacional, que estabelecia a formação de profissionais que 

atendesse à Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e Museu Histórico Nacional, 

modificou-se a estrutura do curso da BN, sendo este transformado em um Curso 

Technico, com duração de dois anos tendo oito disciplinas, que eram ministradas 

pelas três instituições. Estas mudanças trouxeram alguns problemas como a 

duplicação de trabalho (técnico e docente) por parte dos funcionários.  

Tais mudanças não vingaram por motivos de falta de verba para contratação 

de novos funcionários, o curso foi extinto em 1922. 

 

[...] aliado ao fato de que ao assumirem a docência duplicariam suas 
atividades – Bibliotecário/Chefe de Secção e professor, não 
recebendo qualquer adicional de salários; e ‘por não existir verba no 
orçamento desta Repartição destinada ao pagamento de professores 
estranhos ao quadro, por aviso nº 1179 de 15 de Junho, após prévia 
consulta a esta diretoria, resolveu esse Ministério que não houvesse 
aulas em 1923(Biblioteca Nacional, 1916, p.456) (CASTRO, 2000, p. 
58). 

 

Apesar do Decreto 20.673/31 ter anunciado o retorno do Curso de 

Biblioteconomia, somente dois anos após, em 1933, que este efetivamente se 

reinicia sob a gerência do diretor da BN e sem muitas alterações quanto aos 

conhecimentos necessários para formação do bibliotecário. Podemos considerar que 

durante a década de 30 não houve alterações em sua forma de ingresso. 

As mudanças relativamente significativas aconteceram nos anos de 1940, 

com a assimilação do conteúdo do modelo norte americano. A introdução de 

técnicas de catalogação alterou o panorama humanístico do curso da BN, passando 

a ter um viés mais tecnicista, modelo este que já era utilizado pelo ensino de 

Biblioteconomia em São Paulo. 

Em São Paulo a instalação da Biblioteca do Colégio Machenzie, em 1926, 

gera a criação do Curso de Biblioteconomia em 1929. O colégio era caracterizado 

por possuir uma pedagogia de influencia norte americana, modelo este que foi 

utilizado no curso. Para organizar sua biblioteca decidiram trazer uma bibliotecária 

de fora: Dorothy Murriel Gropp, que foi também a responsável pelo Curso Elementar 

de Biblioteconomia, ministrado para os funcionários do colégio e de outras 

instituições do Estado. Dorathy preparou uma bibliotecária brasileira, Adelpha 
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Figueiredo, para participação de estudos fora do país, nos Estados Unidos, a título 

de substituí-la. Com seu retorno o curso recebeu novo um impulso. 

Em 1936, mesmo ano em Rubens Borba de Moraes cria o Curso de 

Biblioteconomia do Departamento de Cultura de São Paulo, o curso do Colégio 

Machenzie encerra suas atividades. A criação do Departamento de Cultura foi uma 

das reivindicações do movimento da Semana de Arte Moderna de 1922. Este 

Departamento continha cinco seções, sendo uma delas a Divisão de Bibliotecas, 

onde Rubens Borba de Moraes era diretor, segundo Castro (2000). 

Em 1939, sob nova gestão, a prefeitura de São Paulo fecha o curso de 

biblioteconomia que passa então a ser ministrado pela Escola Livre de Sociologia e 

Política, cujo um dos fundadores era Rubens Borba de Moraes, sendo o mesmo 

reiniciado em 1940. 

A reforma em 1944, com o Decreto Lei nº 6.4407, uniformizou a forma de 

ensino do curso de Biblioteconomia no país. Ocorrem alterações curriculares no 

curso da BN, que passa a incorporar as técnicas norte-americanas de catalogação, 

organização e administração, passando a ser oferecido em três níveis: Curso 

Fundamental de Biblioteconomia (C.F.B.) que tinha finalidade de formar 

bibliotecários auxiliares, Curso Superior de Biblioteconomia (C.S.B.) com a finalidade 

de formar administradores para organizar e dirigir os serviços técnicos e Cursos 

Avulsos (C.A.) que atualizavam os conhecimentos dos bibliotecários e bibliotecários-

auxiliares. 

 

[...] o que houve foram mudanças nos saberes escolares que, a partir 
de então, não mais privilegiavam o caráter humanista e erudito, 
predominante na formação dos bibliotecários da BN, mas 
incorporaram por definitivo, no ensino, os aspectos técnicos 
americanos, trazidos para este contexto pelos bibliotecários, 
funcionários da BN, que realizavam cursos de especialização nos 
E.U.A. [...] (CASTRO, 2000. p. 83). 

 

Em 1962, com a Lei nº 4.084, a profissão de bibliotecário8 foi reconhecida 

legalmente e neste mesmo ano fica aprovado também o currículo mínimo do curso 

                                                
7
Decreto disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6440-27-

abril-1944-452655-publicacaooriginal-1-pe.htmlAcesso. Jul. 2015. 
 
8
O bibliotecário possui as seguintes entidades representativas: Conselho Federal de Biblioteconomia 

(CFB), que agrega os Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB); a Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecários (FEBAB), que agrega as Associações Estaduais; os sindicatos; a 
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de Biblioteconomia com as seguintes matérias9: História do Livro e das Bibliotecas; 

História da Literatura; História da Arte; Introdução aos Estudos Históricos e Sociais; 

Evolução do Pensamento Filosófico e Científico; Organização e Administração de 

Bibliotecas; Catalogação e Classificação; Bibliografia e Referência; Documentação; 

e Paleografia. 

Segundo Castro (2000), em 1967 existiam quinze escolas de biblioteconomia 

e a cada ano formavam quatrocentos bibliotecários. Ainda segundo Castro (2000), 

as escolas de biblioteconomia não se limitavam a este currículo, apenas três delas: 

Pará, Niterói e a BN. Em todas as outras escolas forma mantidas as disciplinas 

mínimas com desdobramentos em outras complementares. 

Após solicitações de várias escolas de Biblioteconomia, em 1982 é aprovado 

o parecer nº 460, alterando o currículo mínimo do curso de Biblioteconomia, que 

institui três disciplinas de Fundamentação Geral; 4 Instrumentais; 6 Matérias de 

Formação Profissional, estipulando ainda o tempo mínimo de duração do curso de 

2.500 horas/aula, que deveriam ser completos no prazo mínimo de quatro anos e 

máximo de sete anos. 

Em 1997 com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96) houve o estabelecimento de novas Diretrizes Curriculares, 

ficando a elaboração do Projeto Pedagógico Curricular (PPC) sob a 

responsabilidade das escolas. Para isso foi criada uma comissão que definiria bases 

para o currículo mínimo. Este foi concluído em 2001 com o parecer 492/2001, em 

que foram enumeradas competências e habilidades necessárias ao profissional 

formado, sendo estas especificadas como competências gerais e específicas10. 

A partir de 2001 fica estabelecido que cada escola de Biblioteconomia 

definiria sua estrutura geral e os critérios para avaliação periódica de acordo com 

sua instituição de vínculo. 

 

 

                                                                                                                                                   
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB), que agrega 
os pesquisadores da área de Ciência da Informação, incluindo os Bibliotecários e a Associação 
Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN), antiga Associação Brasileira de Ensino 
de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (ABEBD). 
 
9
Fonte: parecer 460/1982, disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cd010161.pdfAcesso maio 2015. 

 
10Todo o parecer está disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf.  
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2.2 POLITICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO LIVRO E À LEITURA 

 

Todos estes fatos descritos nos parágrafos anteriores nos levam a observar 

as mudanças do panorama histórico do Brasil, em que surgem novos planos para a 

vida dos cidadãos, incluindo a transformação política, social e econômica. 

A partir da Constituição de 193411 a questão da educação passa a receber 

maior atenção do Estado. Em seu artigo 5 parágrafo XIV descreve que compete à 

União traçar as diretrizes da educação nacional e em seus artigos de 148 a 158 

define planos e estratégia a serem seguidas para a organização da educação.  

No entanto, a Constituição de 1934, vigiu por apenas três anos, pois em 1937, 

Getúlio Vargas, presidente do país, instaura o Estado Novo e outorga uma nova 

Constituição, que segundo Romanelli (1986), estava longe de dar a ênfase que dera 

a de 1934 ao dever do Estado como educador. 

 

No seu artigo 128, que inicia com a seção ‘Da Educação e da 
Cultura’, preferiu antes a fórmula suave de tratar o problema, 
proclamando a liberdade da iniciativa individual e de associações ou 
pessoas coletivas públicas e particulares, quanto ao que respeitava o 
ensino (ROMANELLI, 1986, p. 152). 

 

A Constituição de 1937 só foi revogada após a Segunda Guerra Mundial com 

o declínio do Estado Novo e a renúncia de Getúlio Vargas.  Uma nova Constituição 

foi promulgada em 1946, que segundo Romanelli (1986), caracterizava-se pelo 

espírito liberal e democrático, assegurando o direito à educação a todos, destacando 

a participação da União como responsável pela a organização da educação 

nacional. Essa Constituição ficou em vigor até o golpe civil-militar de 1964, sendo 

substituída pela Constituição de 1967, outorgada pelos militares, permanecendo 

esta como a Carta Magna do país até 1985, quando se inicia o processo de 

redemocratização, sendo instaurada uma nova Assembléia Constituinte visando à 

elaboração uma nova carta constitucional, nossa atual Constituição, promulgada em 

5 de outubro de 1988. 

                                                
11Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htmAcesso em 06de 
outubro de 2014. 
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Para melhor esclarecimento sobre os programas de incentivo ao livro e à 

leitura na década de 1930, citamos a criação do Instituto Nacional de Livros (INL)12 

criado por meio do Decreto-Lei nº 1.006/1938. Nele o Estado cria a Comissão 

Nacional do Livro Didático (CNLD) e estabelece a primeira política de legislação e 

controle de produção e circulação do livro didático no País. Ainda com o intuito de 

manter o controle sobre os livros didáticos, o Estado, através do Decreto-Lei nº 

8.460, em 1945 consolida a legislação sobre as condições de importação, produção 

e utilização deste material, responsabilizando o professor pela escolha dos livros a 

serem utilizados pelos alunos, conforme estabelecia o art. 5º do referido decreto. 

Em 1966 o MEC faz um acordo com a Agência Norte-Americana para 

Desenvolvimento Internacional (USAID), criando a Comissão do Livro Técnico e 

Livro Didático (COLTED), que coordenava as ações de produção, edição e 

distribuição dos livros. Somente em 1970 com a Portaria nº 35 de 1970, é que o 

MEC através de recursos do INL implementa um acordo de coedição de livros com 

editoras nacionais. 

Observamos que foi a partir desta iniciativa que ocorre à criação de 

bibliotecas públicas em outros estados menos prósperos. Inicia-se um processo de 

escolarização deste tipo de biblioteca, dada à ausência de bibliotecas escolares. 

Entretanto, o primeiro programa de incentivo a leitura data de 1971, intitulado 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), juntamente com a 

reforma do ensino que teve como base a Lei nº 5.692, mais tarde substituída pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) lei nº 9.394/96. 

Destacamos abaixo, em um quadro síntese, os programas, campanhas e os 

projetos criados, entre as décadas de 1980 e 2010, pelo governo federal visando o 

incentivo à leitura, o uso e a distribuição de livro para escolas e bibliotecas: 

 

 

 

 

 

                                                
12

Estes dados estão disponíveis no histórico do atual Programa Nacional do Livro Didático (PNDL). 

Disponível em:  
http://www.ime.usp.br/~brolezzi/disciplinas/20082/mat0412/textos/historiadopnld.doc 

. 
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Ano Nome do Programa / Projeto / Campanha Tipo 

1982 Ciranda de Livros Projeto de Incentivo a Leitura 

1985 
PNLD – Programa Nacional do Livro Didático (antigo 
CNLD, INL) 

Programa de Incentivo a Leitura 

1986 Viagem da Leitura Projeto de Incentivo a Leitura 

1988 Sala de Leitura Projeto de Incentivo a Leitura 

1992 PROLER – Programa Nacional de Incentivo à Leitura Programa de Incentivo a Leitura 

1992 PRÓ-LEITURA Programa de Incentivo a Leitura 

1997 Quem lê viaja 
Campanha de Incentivo ao livro e a 
Leitura 

1997 PNBE – Programa Nacional Biblioteca da Escola Programa de Incentivo a Leitura 

2001 Tempo de Leitura 
Campanha de Incentivo ao livro e a 
Leitura 

2001 Literatura em Minha Casa Projeto de Incentivo ao livro Leitura 

2003 Lei do livro (Lei 10.753/2003de 30/10/2003) Institui a Política Nacional do Livro 

2004 Fome de Livro 
Campanha de Incentivo ao livro e a 
Leitura 

2005 Viva Leitura 
Campanha de Incentivo ao livro e a 
Leitura 

2005 
PNLEM – Programa Nacional do Livro para o Ensino 
Médio 

Programa de Incentivo a Leitura 

2006 PNLL – Plano Nacional do Livro e Leitura Programa de Incentivo a Leitura 

2010 
Lei da biblioteca escolar (Lei nº 12.244 de 24 de maio 
de 2010) 

Dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de 
ensino do País. 

 
Fonte: Dados extraídos da dissertação de mestrado de Regina Janiaki Copes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

disponível também na Revista Leitura Crítica no endereço: http://www.leituracritica.com.br/rev10/julga/julga02.htm. Dados 
atualizados e rearranjados, em formato quadro, pela autora.  

 

Ressaltamos a importância da criação do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997 através da Portaria n.º 584, com a missão 

de em 3 anos formar um acervo em bibliotecas escolares com obras de referência e 

outras, para apoio aos professores e alunos. Seu diferencial está no investimento 

feito pela União para sua efetiva realização, e este vem atendo as escolas na 

distribuição de livros desde então. E, em 2010, durante o governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, a criação da Lei 12.244, em que fica bem especificado que 

todas as escolas, públicas ou privadas, devem possuir uma biblioteca contendo pelo 

menos um exemplar de livro por aluno. 

Face ao crescimento dos temas livro, leitura e biblioteca escolar nas políticas 

públicas para a educação e a cultura, procuramos, na próxima seção, averiguar se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.244-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.244-2010?OpenDocument
http://www.abrelivros.org.br/home/index.php/pnbe/5334-portaria-n.%C2%BA-584-de-28-de-abril-de-1997
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os atuais currículos das escolas de Biblioteconomia têm se voltado para essas 

questões. 

 

 

2.3 A BIBLIOTECA ESCOLAR NOS CURRICULOS DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Pretendemos nesta seção evidenciar a formação curricular dos Cursos de 

Biblioteconomia no Brasil, autorizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

no que se refere ao estabelecimento de ligações entre as disciplinas oferecidas e 

aquelas voltadas para a formação do bibliotecário escolar. 

 

 

2.3.1 Metodologia, procedimentos e resultados 

 

Em termos de abordagem, o presente estudo pode ser definido como uma 

pesquisa do tipo exploratória, 

 

[...] busca apenas levantar informações sobre um determinado 
objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 
condições de manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma 
preparação para a pesquisa explicativa. (SEVERINO, 2007, p. 123) 

 

O foco desta seção é mostrar de que forma a biblioteca escolar e as 

atividades a ela relacionadas, como o incentivo à leitura, vem sendo abordadas nos 

currículos. Para tanto, fizemos um levantamento no período de janeiro de 2014 a 

julho de 2014, através da internet, em todas as universidades brasileiras que têm o 

curso de Biblioteconomia. Para a tabulação dos dados foi utilizado o software Excel. 

Utilizamos como referência para identificar as instituições a “Lista de 

Universidades Federais e Estaduais” de Oliveira (2011) e posteriormente decidimos 

compará-la com um levantamento feito por esta pesquisadora, no site do MEC. 

Usando a estratégia de busca avançada, selecionamos as universidades e 

instituições de ensino que têm o curso de graduação em Biblioteconomia, tanto 

bacharelado como licenciatura. Encontramos 141 autorizações (ANEXO), o que não 

fazia muito sentindo se comparado com a lista de Oliveira (2011). Ou seja: havia 
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uma diferença entre o que o Oliveira listou o que estava sendo levantado nessa 

pesquisa. 

Para resolver o problema, procuramos identificar as escolas de 

Biblioteconomia em todas as universidades, com cursos credenciados/autorizados13 

pelo MEC e percebeu-se que: 

- algumas universidades possuíam mais de uma autorização para o curso, 

então, decidimos usar somente o nome da instituição, independente de quantas 

autorizações possuíssem; 

- com relação aos cursos à distância, resolvemos não incluir na pesquisa, 

passando a contar somente os cursos presenciais; 

 

Mesmo direcionando a pesquisa desta forma identificamos uma diferença 

quantitativa ainda grande em relação à lista de Oliveira (2011) - dez instituições a 

mais, o que nos levou a outra análise mais específica, em que olhamos unidade por 

unidade. 

Ao analisar individualmente as instituições, observamos que apesar destas 

possuírem o cadastro e a autorização do MEC para funcionamento do curso, não 

estavam com eles ativos, umas porque ainda não os criaram e outras por terem 

cancelado o curso com a justificativa de falta de alunos inscritos. Contudo, em 

algumas instituições não conseguimos identificar os motivos destes cancelamentos, 

como o Instituto Manchester Paulista de Ensino Superior – IMAPES – SP, Faculdade 

Capixaba da Serra - MULTIVIX SERRA – ES, Centro Universitário Cândido Rondon 

– UNIRONDON – MT, Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR – RO, 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR. Estas 

intuições não foram incluídas no levantamento. 

Após este levantamento chegamos a um total de trinta e sete instituições que 

possuem o curso de biblioteconomia ativo, distribuídas em todas as regiões do país 

(APÊNDICE). Fizemos uma demonstração dos resultados no gráfico 1, onde 

encontramos a maior concentração na região sudeste, 41% das instituições estão ali 

localizadas e a menor concentração no Norte do país, com 5% (apenas duas 

instituições). 

                                                
13

São modalidades de atos autorizativos: credenciamento e recredenciamento de instituições de 
educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de 
graduação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=762&Acesso em: 02 abr. 2015. 
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Gráfico 1 – criação do autor 

 

Conforme indicado anteriormente, procuramos na internet dados referentes às 

grades curriculares. Na região Norte as duas instituições disponibilizam a grade 

curricular total do curso, porém apenas uma delas oferece uma disciplina 

relacionada à biblioteca escolar, com vínculo obrigatório.  

Na região Nordeste encontramos dez instituições, onde uma instituição não 

possui site; uma tem o site, mas não disponibiliza a grade curricular e duas não 

possuem disciplinas relacionadas ao tema. Das outras seis instituições três destas 

oferecem disciplinas relacionadas à temática biblioteca escolar como disciplinas 

obrigatórias, duas oferecem como optativas, em uma instituição como eletiva. 

A região Centro-Oeste tem quatro instituições, todas disponibilizam suas 

grades curriculares na internet e nenhuma delas oferece disciplinas relacionadas à 

biblioteca escolar. 

A maior concentração de curso de biblioteconomia está na região Sudeste, 

onde existem quinze instituições. Nesta encontramos sete instituições que não 

oferecem a disciplina e três que oferecem, onde somente uma possui vínculo 

obrigatório.  

A região Sul tem seis instituições. Duas não oferecem disciplinas com 

temáticas relacionadas à biblioteca escolar. Quatro oferecem a disciplina, sendo que 

em duas instituições são oferecidas como obrigatória, em uma como eletiva. Em 

uma instituição não foi possível identificar o tipo de vínculo curricular. 



31 
 

Para uma melhor representação gráfica compilamos os dados fazendo um 

comparativo das instituições que oferecem ou não uma disciplina com a temática 

biblioteca escolar e encontramos o seguinte percentual: 

- 45% das instituições não oferecem nenhuma disciplina vinculada ao tema; 

- 37% oferecem 

- 18% sem informação disponível, isto é, site ou grade curricular não disponível no 

site, conforme representado no gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – criação do autor 

 

Verificamos ainda, no gráfico 3, o vínculo das disciplinas abordando o tema 

biblioteca escolar com os currículos das instituições. Encontramos que na maioria, 

em sete instituições, possuem vínculo obrigatório, em cinco são oferecidas como 

optativas e em duas como eletivas. 
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Gráfico 3 – criação do autor 

 

 

A título informativo, fizemos uma tabela com a identificação das universidades 

que possuem disciplinas direcionadas à formação do bibliotecário escolar. 

 

Local Região Nome da Instituição Título da Disciplina Vínculo 

Maceió (AL) Nordeste 
UFAL - Universidade Federal 
de Alagoas 

Unidades de informação 
públicas, escolares e 
especializadas. 

Obrigatória 

Manaus (AM) Norte 
UFAM - Universidade Federal 
do Amazonas 

Biblioteca pública e escolar. Obrigatória 

Salvador 
(BA) 

Nordeste 
UFBA - Universidade Federal 
da Bahia 

Bibliotecas públicas e 
escolares. 

Obrigatória 

Fortaleza 
(CE) 

Nordeste 
UFC - Universidade Federal do 
Ceará 

Bibliotecas públicas e 
escolares. 

Optativa 

São Luís 
(MA) 

Nordeste 
UFMA - Universidade Federal 
do Maranhão 

Gestão de bibliotecas 
públicas e escolares. 

Obrigatória 

Londrina 
(PR) 

Sul 
UEL - Universidade Estadual 
de Londrina 

Centros culturais, 
bibliotecas públicas e 
escolares. 

Obrigatória 

Recife (PE) Nordeste 
UFPE -Universidade Federal 
de Pernambuco - Recife 

Tipologias de Bibliotecas. Eletiva 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Sudeste 
UNIRIO - Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro 

Biblioteconomia Escolar. Optativa 

Rio Grande 
(RS) 

Sul 
FURG - Fundação 
Universidade Federal do Rio 
Grande 

Bibliotecas escolares. Obrigatória 

Porto Alegre 
(RS) 

Sul 
UFRGS - Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

Organização de bibliotecas 
escolares. 

Eletiva 
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Local Região Nome da Instituição Título da Disciplina Vínculo 

São Paulo 
(SP) 

Sudeste 
USP - Universidade de São 
Paulo 

Biblioteca com função 
educativa: a criança e o 
jovem. 

Optativa 

Lorena (SP) Sudeste 
FATEA - Faculdades 
Integradas Teresa D'Ávila 

Administração de bibliotecas 
públicas e escolares. 

Obrigatória 

Ribeirão 
Preto (SP) 

Sudeste 
USP - Universidade de São 
Paulo 

Biblioteca escolar: 
atividades, desenvolvimento 
de habilidades e recursos 
de informação. 

Optativa 

São 
Cristóvão 
(SE) 

Nordeste 
UFS - Universidade Federal de 
Sergipe 

Organização de bibliotecas 
escolares. 

Optativa 

 
Fonte: Dados extraídos da pesquisa feita no período de Janeiro de 2014 a Julho de 2014 por Marieli Sader Diorio. 
 

 

A partir deste contexto, no próximo capítulo discutiremos a importância do 

acesso à informação através de uma biblioteca escolar, destacando o papel do 

bibliotecário no processo de mediação (biblioteca-leitor) e o protagonismo de suas 

ações na formação de novos leitores. 
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3 - A BIBLIOTECA ESCOLAR O BIBLIOTECÁRIO: sua influência no processo de 

formação de leitores 

 

Neste capítulo abordaremos a influencia da biblioteca escolar na formação de 

leitores e a importância desse debate nos currículos de formação dos bibliotecários. 

Para isso vamos dividi-lo em duas seções: 

- 3.1 As Bibliotecas o Livro e a Leitura, onde abordaremos os conceitos sobre 

bibliotecas escolares e suas contextualizações; a formação do indivíduo enquanto 

acumuladores de conceitos relacionados à transmissão cultural, neste caso pela 

instituição escolar. Para isso utilizaremos como principais teóricos Milanesi (1985), 

Bourdieu e seus interlocutores: Nogueira. M. A.; Nogueira. C. M. M. (2014).  

- 3.2 A Temática Escolar nos Currículos de Bibliotecomia, em que 

discutiremos a competência informacional e a mediação do bibliotecário escolar, 

utilizando Campello (2012) e Corte e Bandeira (2011). Utilizaremos ainda a 

metodologia de amostra, onde selecionamos três ementas para uma análise quanto 

a sua aplicabilidade informacional dentro da formação dos bibliotecários.  

 

 

3.1 AS BIBLIOTECAS O LIVRO E A LEITURA 

 

O termo biblioteca possui, de acordo com sua origem, uma tradução livre que 

nos remete a depósito de livros, porém, segundo Milanesi (1985) podemos afirmar 

que muito mais que um depósito, a biblioteca tem a função de preservar a memória 

– como se ela fosse o cérebro da humanidade – organizando a informação para que 

todo o ser humano possa usufruí-la. 

Desde a Antiguidade é considerado como prática o uso das bibliotecas para 

armazenar as informações que eram registradas, por letrados e cientistas, em seus 

diversos suportes. As mudanças ocorridas em sua estrutura estão ligadas 

diretamente à história dos registros das informações. 

Em um breve histórico podemos citar as civilizações antigas que registravam 

seus conhecimentos em pedras, madeira e placas de barro, Milanesi (1985) cita, por 

exemplo, que um conjunto dessas placas era considerado uma biblioteca. 

Posteriormente surgiu o papiro, feitos de uma planta como o mesmo nome. Este foi 
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considerado por Milanesi (1985), um avanço significativo por ser leve e flexível. Com 

ele se fazia os rolos que eram chamados de volumen que formavam as bibliotecas 

da época. Em seguida vemos o surgimento do pergaminho, feito de couro curtido de 

animais, suporte que começou a ser usado na cidade de Pérgamo, devido à 

proibição dos egípcios de venda de papiro para aquela cidade14. 

Ainda nesse período temos a criação do Museion de Alexandria, definido 

como: 

 

[...] uma espécie de centro de cultura, uma casa de sábios, que 
chegou a reunir, supõe-se, mais de 500 mil volumes. Essa biblioteca 
primitiva foi destruída em 47 a.C. Mas a ideia da formação desses 
acervos que aglutinavam os sábios persistiu inclusive em Roma, 
onde no ano de 370 existiam 28 bibliotecas públicas [...] (MILANESI, 
1985. p. 18). 

 

Com a queda do Império Romano, todas as obras passaram a fazer parte do 

acervo das bibliotecas dos conventos. Neste período somente os homens que 

detinham poder, só os reis ou outras personalidades de destaque podiam possuir 

um livro. Com a disseminação da produção do papel no Ocidente, no século XIV15, 

muda o cenário da produção dos livros, pois neste mesmo período surgem as 

universidades e o início dos estudos científicos, ainda que marcada pela filosofia 

tomista16. 

O barateio da reprodução do livro, a transformação do modo de produção 

artesanal para a fabricação em série ao longo dos séculos XVI-XVIII, aumentou sua 

circulação, porém o acesso ainda era restrito. Esse cenário começou a mudar com a 

compilação de bibliografias e catálogos de bibliotecas no século XIX, mas a 

disseminação da informação e as atividades de leitura de fato ganharam fôlego no 

                                                
14

Dado retirado da Apostila do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - III Curso de 
Preservação de Acervos Científicos e Culturais de 25 a 29 de Dezembro de 2013. 
 
15

Dado retirado de MILANESI. 1985, p. 20. 

 
16

A Filosofia Tomista:A filosofia tomista é por excelência a metafísica ao serviço da teologia. Marcada 
pela forte influência do pensamento grego aristotélico, patrístico e especialmente latino agostiniano, 
árabe e judeu e dos seus predecessores escolásticos, sua filosofia é rica e inovadora, fruto de uma 
contemplação e reflexão intensa que revolucionou o vocabulário filosófico medieval e dispôs a mente 
humana a argumentar retamente numa ponte que liga as coisas da terra, com as do céu. Fonte: Site 

Sapientia de Filosofia. Disponível em: 
http://www.institutosapientia.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1332:a-
filosofia-tomista&catid=115:tomismo 
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final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos, com o desenvolvimento da 

Biblioteconomia norte-americana, e implementação de programas de incentivo às 

bibliotecas públicas.  

Segundo Mueller (1984), as bibliotecas públicas nos Estados Unidos 

defendiam o argumento de fé na educação como base fundamental para a 

democracia, inclusive ela transcreve uma parte do discurso pronunciado pelo 

prefeito de Boston, em 1852, sobre biblioteca pública, onde o mesmo diz que: “Os 

princípios básicos de um governo eleito pelo povo requerem que os meios de 

educação sejam postos, tão rapidamente quanto possível, ao alcance de toda a 

população...”. 

Para Milanesi (1985) somente no limiar do século XX ocorreu de fato uma 

alteração significativa na prática do ensino com ênfase no acesso à informação. E foi 

neste momento que a biblioteca passou ter a função de sistematizar o acesso às 

informações. 

 

[...] sobrepondo-se à ideia de biblioteca como uma forma de 
organização do saber, delineou-se para ela uma nova função: 
sistematizar o acesso às informações. Ter dados à disposição, 
funcionalmente, passou a ser uma nova necessidade. A informação 
tornou-se um bem acumulável e valorável. “Um homem informado 
vale por dois”. Saber e poder passaram a ter uma trajetória 
claramente paralela. Do profissional especializado ao cidadão 
comum, a necessidade de informar-se caracterizou-se como algo 
prioritário. A biblioteca passou a ser o território mais adequado a 
esse exercício determinado pelas transformações sociais [...] 
(MILANESI, 1985, p. 22) 

 

Como dissemos no capítulo anterior, no Brasil as bibliotecas tiveram seu 

início nos conventos e eram controladas pelos padres, na sua maioria jesuítas. 

Somente após quatro séculos, em 1972, a Reforma do Ensino incluiu a prática da 

pesquisa na escola, mas foi apenas recentemente, nas décadas de 1990-2000, que 

surgiram um número significativo de Leis, Planos e Programas de incentivo ao livro, 

à leitura e à biblioteca articulados de forma direta com o contexto escolar.  

Segundo Milanesi (1985), a instituição do ato de pesquisar como uma 

obrigatoriedade foi determinada a partir da constatação de que o professor tem 

funções mais importantes do que discursar sobre os temas dos programas de 

ensino. Para esse autor, 
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A reforma de Ensino de 1971 decretou, oficialmente, a prática da 
pesquisa na escola. E como pesquisar supõe livros, a biblioteca 
passou a ser procurada pelos estudantes do primeiro e do segundo 
graus. [...] A escola brasileira, com algumas variações funcionou e 
ainda funciona dentro de um esquema que leva o aluno à reprodução 
de discursos. Ao professor cabe preparar a aula (MILANESI, 1985. 
p.39) 

 

Sobre a relação da escola com a aquisição de capital cultural, nos estudos de 

NOGUEIRA, M. A.; NOGUEIRA, C. M. M. (2014), percebemos que Bourdieu 

contextualiza a sociedade com uma estrutura em que os indivíduos se posicionam 

de acordo com o capital cultural acumulado, e que suas ações estão relacionadas 

em uma estrutura adquirida de habitus, através dos quais reproduzem a realidade, 

que é fruto de processos de socialização anteriores. Para Bourdieu o habitus 

influencia o modo de sentir, pensar e agir de um indivíduo levando-o a reproduzir a 

cultura que lhe oferecida de forma inconsciente. 

 
O argumento de Bourdieu é o de que cada sujeito, em função de sua 
posição nas estruturas sociais, vivenciaria uma série característica 
de experiências que estruturariam internamente sua subjetividade, 
constituindo uma espécie de ‘matriz de percepções e apreciações’ 
que orientaria, estruturaria, suas ações em todas as situações 
subsequentes (NOGUEIRA, M. A.; NOGUEIRA, C. M. M. 2014, p. 25) 

 

Conforme Nogueira. M. A. e Nogueira. C. M. M. (2014) Bourdieu no decorrer 

de toda a sua obra sociológica se refere às questões educacionais e ao mecanismo 

escolar, enfatizando as “estratégias” utilizadas por este sistema, e praticadas pelos 

diferentes agentes e grupos sociais na reprodução cultural e social. Para Bourdieu a 

escola legitima as diferenças culturais, reafirmando a dominação do ser 

economicamente privilegiado mantendo a hierarquia dos mais favorecidos acima dos 

menos favorecidos. 

Observemos, então, as atividades do educador. Este passa a reproduzir a 

cultura dominante contribuindo para a perpetuação desse sistema.  

 

O ator [...] não é nem o indivíduo isolado, consciente, reflexivo, 
tampouco o sujeito determinado, mecanicamente submetido às 
condições objetivas em que ele age. [...] Bourdieu nega, da forma 
mais radical possível, o caráter autônomo do sujeito individual. Cada 
indivíduo é caracterizado, pelo autor, em termos de uma bagagem 
socialmente herdada (NOGUEIRA, M. A. e NOGUEIRA, C. M. M., 
2014, p. 51) 
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Bourdieu considera a escola como modificadora de conteúdo. O “espírito 

cultural” que por ela é transmitido destina-se especialmente a transformar o coletivo 

em um inconsciente comum e individual. O poder que ela exerce, fica livre de 

qualquer suspeita, suas funções de reprodução são legitimadas pela desigualdade 

social, sendo perpetuado pelo poder dominante que define o que será usado como 

ação pedagógica, mantendo a concepção da ordem social. 

Apesar de Bourdieu em seus estudos sobre a escola não mencionar a 

biblioteca, de forma intuitiva, e com as devidas proporções, podemos percebê-la, 

fazendo um contraponto à visão reproducionista, como uma possível resposta à 

superação desse modelo de sociedade.  

De acordo com Milanesi (1985) a biblioteca pode ser construtiva, auxiliando 

os sujeitos a romperem com a “dominação cultural”, pois tem as armas para isso, à 

medida que reúne em seus acervos (ou deveria fazê-lo) todos os discursos, não só 

os dominantes, mas também produzidos por outras classes sociais.  

 

A biblioteca é uma pausa, é um espaço que se abre para o conflito e 
a reflexão. Ela não é o consumo fácil da informação, pois exige de 
seu público uma participação mais reflexiva, transformando-o num 
agente ativo no acesso aos dados. [...] A biblioteca poderá ser a 
aplicação do acervo cultural que se abre ao público. Por isso, em 
certo sentido, ela é uma alternativa a todas as formas impositivas de 
saber, inclusive a da escola quando assim ela se manifesta 
(MILANESI, 1985. p. 98-99). 

 

Podemos dizer ainda que a participação do bibliotecário no processo ensino-

aprendizagem vai depender da sua habilidade ao trabalhar com os professores, mas 

não somente isso: é preciso também que o professor veja o bibliotecário entrosado 

em seu planejamento pedagógico. Nessa direção, o bibliotecário passa a ser visto 

como um profissional da educação com a tarefa de estimular o gosto e o hábito de 

leitura, além de orientar, não somente os alunos, mas todos que fazem parte da 

instituição escolar mostrando-os como utilizar a biblioteca. 

 
 

3.2 A TEMÁTICA ESCOLAR NOS CURRÍCULOS DE BIBLIOTECOMIA 

 

Segundo Corte e Bandeira (2011), a biblioteca escolar existe para atender às 

necessidades de informação da comunidade escolar: professores, alunos, pessoais 
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administrativos e técnicos. A partir deste ponto os autores ainda esclarecem que 

o(a) bibliotecário(a) passa a ter um papel de mediador da informação ao atender as 

dúvidas que não foram saciadas na sala de aula. 

Cabe também ao bibliotecário escolar a indicação de leituras para os alunos 

desprendidas de cobrança para aquisição de conteúdo obrigatório, proporcionando 

desta forma a possibilidade de despertar o interesse do aluno pela leitura, sem 

deixar de observar as diferentes características das crianças e dos adolescentes, 

procurando ter sempre um acervo diversificado. 

O bibliotecário escolar deve dedicar-se aos programas de incentivo à leitura, e 

precisa estar atento ao contexto social, econômico, cultural e político. A alienação 

política é a pior consequência, pois “não há neutralidade na educação e muito 

menos na ação individual de um educador, seja ele professor ou bibliotecário”. 

(MILANESI apud SILVA, 2003. p. 80) 

Para esclarecer ainda mais sobre o papel do bibliotecário escolar, nos 

aproximamos das leituras sobre a Psicologia da Educação, sem aprofundar muito na 

questão, pois o assunto por si só já gera uma grande pesquisa. Para isso 

utilizaremos o pensador Piaget17. Este afirma que as transformações cognitivas 

acontecem no ser humano desde o seu nascimento, e utiliza de sua “teoria dos 

estágios” para relatar o desenvolvimento cognitivo em etapas, demonstrando que o 

“sujeito” vai acumulando conhecimento desde seu nascimento. 

 

O desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e 
termina na idade adulta [...] é uma construção contínua, comparável 
à edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta 
algo, ficará mais sólido, [...] (PIAGET, 1999. p. 13-14) 

 

 Partindo desta perspectiva, podemos afirmar que a capacidade intelectual do 

ser humano “nasce e se desenvolve”, isto é, ela não vem pronta, vai sendo 

construída de acordo com suas experiências, tanto familiares quanto sociais, o que 

confirma o cuidado com a forma como são vivenciadas estas experiências, inclusive 

aquelas relacionadas com a leitura e com o acesso à informação. 

                                                
17

Jean Piaget foi um dos mais importantes pesquisadores de educação e pedagogia. Nasceu na 
cidade de Neuchâtel (Suíça) em 9/08/1896 e morreu em 17/9/1980. Especializou-se em psicologia 
evolutiva e também no estudo de epistemologia genética. Seus estudos sobre pedagogia 
revolucionaram a educação, pois derrubou várias visões e teorias tradicionais relacionadas à 

aprendizagem. Fonte: http://www.suapesquisa.com/piaget/. 
 



40 
 

 Essa reflexão mostra-nos a influencia que o bibliotecário terá sobre indivíduo, 

neste caso, sobre o gosto pela leitura e o acesso à informação. Foi pensando na 

relação educação, biblioteca, leitura e desenvolvimento cognitivo que analisamos as 

ementas de três disciplinas, com vínculo obrigatório, no sentido de saber o que está 

sendo oferecido aos alunos do curso de Biblioteconomia. 

 

Disciplina A 

 Unidade de informação públicas, escolares e especializadas, oferecida pela 

UFAL - Universidade Federal de Alagoas – Maceió.  Ementa: 

 

Serviços e atividades de informações públicas, escolares e especializadas e sua 

relação com a educação, cultura e transformações sociais; o ambiente informativo e 

recursos das unidades de informação em escolas, órgãos do governo, indústria, 

empresas, negócios; unidades de informação especializadas: serviços e atividades 

em instituições públicas, não governamentais e privadas. 

 

Disciplina B 

 Gestão de bibliotecas públicas e escolares, oferecida por UFMA - 

Universidade Federal do Maranhão - São Luís. Sua ementa arrola os seguintes 

conteúdos: 

 

Biblioteca, Educação e Sociedade. Bibliotecas públicas, escolares e infantis: 

conceito, funções, objetivos e estrutura. Características e necessidades das 

comunidades. Tipos de serviços e produtos. Biblioteca e ação cultural. O 

bibliotecário e suas funções. Divulgação e promoção da biblioteca. Política nacional 

de bibliotecas públicas e escolares. Avaliação de serviços e produtos. 

 

Disciplina C 

 Centros culturais, bibliotecas públicas e escolares, oferecida pela UEL - 

Universidade Estadual de Londrina – Londrina.  Ementa: 

 

Centros culturais/bibliotecas públicas e escolares face às características, demandas 

e necessidades das comunidades. 
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 Com relação à Disciplina A, podemos observar que esta não engloba o 

estudo específico da biblioteca escolar, denomina a biblioteca como unidade de 

informação e a subdivide em públicas, escolares e especializadas, sendo os estudos  

oferecidos em um único semestre. Na descrição da ementa, não há uma 

preocupação em inserir a biblioteca no contexto da educação, da cultura e 

transformação social.  A leitura, a pesquisa, e o letramento informacional sequer são 

mencionados.  

Na Disciplina B já observamos pela descrição de seu nome que seu assunto 

principal está em torno de gestão de bibliotecas. Quando vamos a fundo e vemos a 

ementa, verificamos que a mesma tenta abarcar uma grande variedade de temas 

que envolvem características de outros tipos de bibliotecas, porém de especificidade 

diferentes, que podem se confundir ao serem conceituadas, pois uma biblioteca 

escolar, por exemplo, pode ser pública ou não, infantil ou juvenil. Enfim observamos 

que como na Disciplina B, a temática, de acordo com as nossas observações, não 

chega a ser abordada em sua especificidade. 

 Por fim, na Disciplina C, a biblioteca escolar também está associada a outros 

tipos de biblioteca e ao conceito de centro cultural. Aproxima  bibliotecas escolares e 

públicas, mas não menciona a questão da leitura.  Devido a não especificação da 

ementa, não é possível traçar mais paralelos com a nossa argumentação, de que a 

questão da leitura da pesquisa (letramento informacional) são primordiais na ação 

das bibliotecas escolares. 

 Queremos destacar uma disciplina dentre as outras, a disciplina Biblioteca 

com função educativa: a criança e o jovem, que é oferecida com o vínculo de 

optativa na USP - Universidade de São Paulo - São Paulo, e que possui a seguinte 

ementa: 

- Discutir a função educativa da biblioteca na sociedade contemporânea; discutir a 

necessidade de novas concepções de biblioteca; introduzir a noção de reações 

interativas para as mediações entre a biblioteca e a criança e o jovem. 

 

 Chamou-nos a atenção a ementa devido o caráter de sua descrição, que vai 

ao encontro da proposta deste trabalho, em que se destaca a função educativa da 

biblioteca escolar, a noção de mediação entre a biblioteca e os usuários (crianças e 

jovens). Todos estes pontos devem fazer parte do aprendizado do bibliotecário. Mas,  

Infelizmente, não conseguimos saber se a disciplina é oferecida todos os semestres. 
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 Encontramos também na literatura novas informações sobre como o 

bibliotecário escolar pode aprimorar seus conhecimentos. Consta que estes têm 

utilizado hoje, para seu aperfeiçoamento, os resultados de pesquisas, publicadas em 

periódicos ou apresentadas em congressos, o que os torna um profissional que 

constrói a sua prática baseada em evidências18. 

 

Os bibliotecários também têm, atualmente, condições de estabelecer 
e aperfeiçoar práticas com base em evidências, tendo em vista as 
pesquisas que vêm sendo realizadas cada vez em maior quantidade 
e qualidade na Biblioteconomia e na Ciência da Informação. Os 
resultados destas pesquisas podem ajudá-los a desenvolver projetos 
sustentados por dados confiáveis e não por conjecturas e 
suposições. 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. (CAMPELLO, 
2012. p. 9-10) 

 

 Cabe ainda ressaltar que não somente aqui no Brasil, mas segundo Campello 

(2012), nos Estados Unidos, o diretor do Center for InternationalScholarship in 

School Libraries (CISSL), Ross Todd, é um dos maiores incentivadores da prática 

baseada em evidência. Este aponta a importância dos bibliotecários se manterem 

atualizados através de leituras e pesquisas relacionadas com suas práticas 

enquanto mediadores dos conteúdos informacionais no ambiente escolar. Campello 

(2012), completa afirmando que mesmo em países adiantados, não existem 

compreensão clara do valor da biblioteca escolar, necessitando de um discurso de 

valorização dessas instituições, discursos esses que ressaltem a sua efetiva 

influência no desenvolvimento do aprendizado dos alunos.  

                                                
18

A prática baseada em evidência é a utilização de resultados de pesquisas, que foram realizadas de 
forma criteriosas, que fornecem evidencias para auxilio na tomada de decisões. (CAMPELLO, 2012. 
p. 8) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a pesquisa verificamos que todos os autores são unânimes em 

concordar que o bibliotecário escolar deve manter um diálogo com a comunidade em 

que está inserido, isto é, manter uma parceria com a administração da escola, 

incluindo os professores, os alunos e a comunidade ao redor.  

Vimos também que a promulgação da lei 12244/10, instituiu o cargo de 

bibliotecário escolar como uma obrigação a ser seguida por todas as instituições 

escolares brasileiras, sejam elas públicas ou particulares, com um período de 

adaptação que hoje está em sua metade, isto é, as escolas têm até 2020, para 

colocarem em prática tudo que a Lei impõe sobre o tema.  

Para além dos limites da escola como um sistema de reprodução cultural ela 

ainda é a principal fonte de conhecimento. Acreditamos na função social da 

biblioteca escolar, no seu potencial informativo e cultural para superar a visão 

reproducionista (Bourdieu) que ainda cerca a instituição escolar. Um dos caminhos é 

incentivar a pesquisa e a leitura como atividades complementares ao estudo das 

disciplinas. Para tanto as bibliotecas devem ser inseridas nos projetos pedagógicos 

das escolas como um recurso pedagógico. 

Contudo, nos deparamos com uma realidade em que o debate sobre a 

biblioteca escolar encontra-se silenciado. Em nossa pesquisa vimos que os cursos 

de graduação em biblioteconomia, têm uma lacuna no processo de formação do 

bibliotecário escolar. Das 37 escolas levantadas apenas sete oferecem disciplinas 

envolvendo o tema da biblioteca escolar como atividade curricular obrigatória, e 

cinco como optativas. 

Isso aponta que a questão da biblioteca escolar está silenciada na maioria 

dos currículos, o que sinaliza que muitos bibliotecários que ocuparão as vagas 

quando expirar o prazo legal estipulado pela Lei 12244/10 não terão formação 

adequada para atuar nessas bibliotecas, pois poucos conhecem sua filosofia, sua 

função social e pedagógica. 

Vimos também que as poucas instituições que oferecem as disciplinas 

relacionadas à temática as colocam em conjunto com outros tipos de temas, 

misturando os assuntos, não especificando suas necessidades, nem discutindo o 

papel dos bibliotecários enquanto mediadores da informação, com articuladores de 

projetos educativos que auxiliarão no processo de formação dos educandos; como 
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co-educadores atuando lado a lado com os professores, ajudando-os na 

organização dos conteúdos, disponibilizando-os fontes, etc.; proporcionando a todos 

habilidades de pesquisa para que possam ser sujeitos autônomos na busca pelo 

conhecimento. 

A análise dos currículos mostrou-nos que há uma necessidade de reavaliação 

da formação do bibliotecário, não somente relacionada à inclusão da biblioteca 

escolar como tema, mas em relação aos temas sociais de modo geral, como os 

estudos históricos e humanistas, pois os currículos a partir da década de 1990 se 

voltaram para os vieses tecnológicos, que marcam os debates na área, como ênfase 

nas temáticas voltadas para as novas tecnologias de organização e gestão da 

informação.  

As bibliotecas ao longo de seu processo histórico vêm deixando de ser mero 

depósito de livros (muitas ainda continuam assim), passando a serem vista como 

lugar de informação e cultura para a sociedade em geral, sem distinção de gênero, 

raça, religião etc.  

No âmbito das escolas, elas ainda têm que superar a visão estigmatizada de 

“lugar de castigo” para passar a ser um local de informação, estudo, pesquisa e 

lazer, assumindo de fato sua função social como espaço cultural e recurso 

pedagógico. 

Além disso, o bibliotecário escolar deve incentivar a utilização dos livros e 

outras fontes de informação, tais como o uso adequado da internet para fins de 

pesquisa; a utilização de outros suportes de informação como os periódicos (gibis e 

revistas em geral). Enfim, sua função vai além da organização dos serviços 

bibliotecários (processamento técnico – catalogação, classificação e indexação, a 

seleção e aquisição) e de gestão. 

Com base no estudo apresentado concluímos que o nível de desenvolvimento 

de uma sociedade está ligado diretamente ao grau de conhecimento que esta 

possui. Destacamos a importância da escola na formação do indivíduo e na sua 

formação cultural, e que a dimensão “reproducionista”, conforme aponta Bourdieu 

pode ser relativizada se tivermos outros equipamentos que ampliem o acesso dos 

individuo a todo tipo de capital cultural.  

Nessa perspectiva, os bibliotecários precisam mostrar em seus relatos, e 

neste momento acreditamos na prática baseada em evidência como principal 

benefício. As evidencias mostram a importância desse profissional dentro da 
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instituição escolar, aonde seu trabalho vai além de mensurar os empréstimos ou até 

mesmo os livros que os alunos mais gostaram. Sua ação deve estar próxima da 

função da escola, qual seja: educar. Suas habilidades como mediador dos 

processos informacionais e culturais devem favorecer a busca pelo conhecimento 

auxiliando os professores nos processos de aprendizagem. Em termos políticos, 

deve ter clara consciência que o acesso à informação e ao conhecimento é o 

caminho para a transformação da sociedade. 

Diante de toda pesquisa e toda a leitura que fizemos chegamos à conclusão 

que precisamos sim de uma abordagem mais específica sobre a temática escolar 

nos cursos de biblioteconomia e que nossos currículos não estão nos preparando 

para este desafio. 
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ANEXO – Lista do MEC de Instituições com Autorização para o Curso de Graduação em Biblioteconomia 

 

Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(1) UFMT (41673) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(2) UNB (146) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(3) UFS (116194) BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Presencial 

(3) UFS (116194) BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Presencial 

(4) UFAM (393) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(7) UFSCAR (634) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(7) UFSCAR (634) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(9) UEL (755) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(12) FURG (1042) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(12) FURG (1042) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(12) FURG (1042) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(12) FURG (1042) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(19) PUC-CAMPINAS (1636) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (2531) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(43) UDESC (62426) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(55) USP (2912) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(55) USP (2912) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(55) USP 
(60178) CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(56) UNESP (3169) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(56) UNESP (3169) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(161) UNIFAI (96167) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(161) UNIFAI (96167) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(161) UNIFAI (96167) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(161) UNIFAI (96167) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(240) USU (6117) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(338) PUC MINAS (21974) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(372) FABCI (7933) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(372) FABCI (7933) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(548) UFMA (11425) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(569) UFPA (11987) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(570) UFRN (18393) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(572) UFF (12685) BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Presencial 

(573) UFES (12827) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(573) UFES (12827) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(573) UFES (12827) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(575) UFMG (12944) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(575) UFMG (12944) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(575) UFMG (12944) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(575) UFMG (12944) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(577) UFAL (20559) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(577) UFAL (20559) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(578) UFBA (13314) BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Presencial 

(578) UFBA (13314) BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO Bacharelado Presencial 

(579) UFPB (13396) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(579) UFPB (13396) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(579) UFPB (13396) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(580) UFPE (13609) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(580) UFPE (13609) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(581) UFRGS (13730) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(583) UFC (13981) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(583) UFC (13981) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(584) UFG (14104) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(585) UFSC (14216) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(585) UFSC (14216) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(586) UFRJ 
(99321) BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE 
INFORMAÇÃO Bacharelado Presencial 

(586) UFRJ 
(1125885) BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE 
INFORMAÇÃO Bacharelado Presencial 

(586) UFRJ 
(1125885) BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE 
INFORMAÇÃO Bacharelado Presencial 

(662) FAINC (15234) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (15780) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1101761) BIBLIOTECONOMIA Licenciatura Presencial 

(693) UNIRIO (1164822) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(693) UNIRIO (1164822) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (1164822) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(693) UNIRIO (1164822) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(699) UNIR (116718) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(699) UNIR (116718) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(738) FATEA (16530) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(738) FATEA (16530) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(756) UESPI (71031) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(756) UESPI (71031) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(756) UESPI (71031) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(918) FCSAC (120585) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1071) IESF (47125) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1233) UNIRONDON (1108069) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(1233) UNIRONDON (1108069) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1233) UNIRONDON (1108069) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1233) UNIRONDON (1108069) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1283) IMAPES (83848) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1283) IMAPES (83848) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1283) IMAPES (83848) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1326) MULTIVIX SERRA (50385) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1326) MULTIVIX SERRA (50385) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1326) MULTIVIX SERRA (50385) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(1326) MULTIVIX SERRA (50385) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(3983) UNIFORMG (7053) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(18759) UFCA (99342) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(18759) UFCA (99342) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 
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Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(18759) UFCA (99342) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado Presencial 

(13) UCS (1187279) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(13) UCS (1187279) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(13) UCS (1187279) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 
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  Relatório da Consulta Textual 
   Resultado da Consulta Por :   Curso -> Nome do Curso 

  Total de Registro(s) : 141 
   

    
Instituição(IES) Nome do Curso Grau Modalidade 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 

(663) UNIVERSO (1204415) BIBLIOTECONOMIA Bacharelado A Distância 
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APÊNDICE–Listagem Final (com os devidos recortes), de Instituições com Autorização para o Curso de Graduação em 

Biblioteconomia 

 
Estado Região Instituição 

1 Alagoas Nordeste UFAL - Universidade Federal de Alagoas - Maceió 

2 Amazonas Norte UFAM - Universidade Federal do Amazonas - Manaus 

3 Bahia Nordeste UFBA - Universidade Federal da Bahia - Salvador 

4 Ceará Nordeste UFC - Univercidade Federal do Ceará - Fortaleza 

5   Nordeste UFC - Universidade Federal do Ceará - Juazeiro do Norte 

6 Brasília Centro-Oeste UnB - Universidade de Brasília - Brasília 

7 Espírito Santo Sudeste UFES - Universidade Federal do Espírito Santo - Vitória 

8 Goiás Centro-Oeste UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia 

9 Maranhão Nordeste UFMA - Universidade Federal do Maranhão - São Luís 

10 Mato Grosso Centro-Oeste UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá 

11 Mato Grosso do Sul Centro-Oeste 
IESF - Instituto Superior da Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura) - 
Campo Grande - Mato Grosso do Sul 

12 Minas Gerais Sudeste UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte 

13   Sudeste UNIFOR-MG - Centro Universitário de Formiga - Formiga 

14 Pará Norte UFPA - Universidade Federal do Pará - Belém 

15 Paraíba Nordeste UFPB - Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa 

16 Paraná Sul UEL - Universidade Estadua de Londrina - Londrina 

17 Pernambuco Nordeste UFPE -Universidade Federal de Pernambuco - Recife 

18 Piauí Nordeste UESPI - Universidade Estadual do Piauí - Teresina 

19 Rio de Janeiro Sudeste UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

20   Sudeste UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

21   Sudeste UFF - Universidade Federal Fluminense - Niterói 

22 Rio Grande do Norte Nordeste UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal 

23 Rio Grande do Sul Sul FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande - Rio Grande 

24   Sul UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre 

25   Sul UCS - Universidade de Caxias do Sul - Caxias do Sul 

26 Santa Catarina Sul UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina - Florianópolis 

27   Sul UFSC - Universidade Federal de Santa Catariana - Florianópolis 

28 São Paulo Sudeste FESP - Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - São Paulo 
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Estado Região Instituição 

29   Sudeste USP - Universidade de São Paulo - São Paulo 

30   Sudeste UNIFAI - Centro Universitário Assunção - São Paulo 

31   Sudeste FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - Lorena 

32   Sudeste USP - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto 

33   Sudeste FAINC - Faculdades Integradas Coração de Jesus 

34   Sudeste PUC-CAMPINAS - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Campinas 

35   Sudeste UNESP - Universidade Estadual Paulista - Marília 

36   Sudeste UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - São Carlos 

37 Sergipe Nordeste UFS - Universidade Federal de Sergipe - São Cristovão 

 

 


