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RESUMO 

 

Aborda o tema da biblioteca escolar e as diversas funções que o bibliotecário deve 

desempenhar à comunidade interna e externa junto à instituição de ensino. Tendo em vista 

a importância da biblioteca na formação do cidadão na educação básica, este estudo 

objetiva evidenciar esse espaço e a missão do bibliotecário escolar como parte essencial 

no trabalho pedagógico da instituição. Apresenta o conteúdo histórico a fim de situar o 

leitor na importância da biblioteca escolar para a educação, realizando, assim, uma 

pesquisa histórica sobre o surgimento das primeiras escolas e bibliotecas escolares no 

Brasil. Retrata o valor dessa biblioteca como mediadora da educação na construção, não 

apenas de um leitor, mas de um cidadão moralmente capaz de exercer suas habilidades 

na sociedade em favor de si mesmo e do seu próximo. Em virtude dos fatos mencionados, 

faz-se necessário que o profissional da informação procure se aprimorar cada vez mais 

no trabalho com crianças e jovens, no intuito de conquistá-los e despertar neles o interesse 

em aprender e crescer como pessoas. Visando formar, não apenas estudantes, mas seres 

humanos socialmente independentes.  

 

Palavras chave: Biblioteca escolar. Usuários. Crianças. Bibliotecário. Leitura. Pesquisa. 

Ação Cultural. Corpo Docente. Corpo Discente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Addresses the issue of school library and the various functions that the librarian should 

play to the internal and external community with the educational institution. Taking in 

consideration the importance of the library in the training of citizens in basic education, 

this study aims to show that area and the mission of the school librarian as an essential 

part of the educational work of the institution. It presents the historical content in order 

to situate the reader about the importance of the school library for education, performing 

thus a historical research on the emergence of the first schools and school libraries in 

Brazil. It also reflects the value of that library as a mediator of education in building not 

only a player, but a citizen morally capable to exercise his skills in society in favor of 

himself and his neighbour. With all of the mentioned points, it is necessary that the 

professional of information to improve constantly the work with children and young 

people in order to get their attention and arise in them the interest to learn and grow as 

people. In order to form, not only students, but socially independent human beings. 

 

Keywords: School library. Users. Children. Librarian. Reading. Cultural Action. 

Research. Faculty. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho visa expressar o papel da biblioteca escolar (BE) como suporte 

essencial no trabalho didático pedagógico. Logo, focaremos os métodos que podem ser 

realizados tanto em relação ao espaço da biblioteca, quanto ao trabalho que o profissional 

bibliotecário deve exercer junto à instituição de ensino e, consequentemente, os 

resultados benéficos que essa parceria pode trazer para toda a vida do estudante, não 

apenas na sua infância, mas também na sua vida adulta. Segundo Motta (1999, p. 21) a 

biblioteca escolar que está “[...] dentro de uma instituição deve estar bem definida quanto 

à sua organização e funcionamento para que venha facilitar o ensino e a aprendizagem”. 

Ela deve ser prazerosa e ter atividades educacionais voltadas ao incentivo e 

desenvolvimento da criança de maneira que acompanhe seu desenvolvimento. 

A biblioteca escolar pode ser um espaço educativo, social e de lazer, podendo ser 

frequentado por qualquer tipo de público. Ela é um local também de leitura e de 

divertimento, onde os estudantes vão porque querem ir e não porque são obrigados. Para 

Montessori (1965), o espaço frequentado pelas crianças precisa proporcionar toda a 

liberdade que elas necessitam para circular, aprender, e manusear os instrumentos que há 

naquele ambiente, permitindo a elas se transformarem em seres equilibrados, os quais 

conseguem ter o domínio sobre si próprios e sobre o meio em que estão inseridos. A 

biblioteca escolar é um ambiente que oferece oportunidades e alternativas para aumentar 

na criança o desejo pelo conhecimento e a forma que ela tem de ver o mundo que a rodeia. 

Para Stavis, Koch e Drabik (2001, p. 36):  

 

Essa biblioteca deve incentivar e disseminar o gosto pela leitura junto à 

criança, por meio do acervo organizado e integrado aos interesses da 

instituição e das crianças, bem como da estrutura e funcionamento. A 

biblioteca escolar, em cumprimento a sua função educativa, tem como papel 

provocar nelas a procura por experiências, pensamentos e críticas de maneira 

pessoal ou coletiva, através da motivação pela busca do conhecimento, que 

desenvolve no aluno o gosto e o hábito pela leitura e a atitude de busca da 

informação. 

 

A biblioteca escolar é um espaço educativo e cultural que serve de referência na 

vida de qualquer cidadão, principalmente aquele que está na fase inicial de sua vida, 

descobrindo o mundo ao seu redor. Por outro lado, a BE não está a serviço apenas do 

professor, e sim de toda a comunidade escolar (e às vezes da comunidade externa inserida 

em volta também). Por isso, a BE tem que estar alinhada a proposta da escola conforme 
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as diretrizes da mesma, ao mesmo tempo em que possui seu próprio projeto de trabalho 

com o objetivo de atender a todos. 

A presença do profissional bibliotecário escolar tem que ser de quem atua como 

o mediador, consciente de sua função de educador, que possui e busca experiência 

didática e criativa, sabe manter um bom relacionamento com elas e que ofereça atividades 

de incentivo à leitura com a finalidade de despertar nas crianças um interesse para 

explorar o mundo encantado da leitura. Para isso, o bibliotecário tem que estar inteirado 

da proposta pedagógica e dos métodos da instituição de educação a qual a biblioteca está 

inserida, pois é por meio desses métodos que o profissional da informação irá atuar como 

incentivador da leitura. No entanto, mesmo que o professor não queira utilizar o espaço 

da BE, ainda assim, tanto o espaço como o profissional têm seu valor por causa do 

atendimento aos alunos, aos seus responsáveis e a todos os colaboradores da escola. O 

bibliotecário é o profissional melhor qualificado para atuar nesse espaço, porém ele não 

é dono da biblioteca, ou seja, ele pode contar, também, com o auxílio e participação de 

todo aquele que desejar cooperar com a BE. Contudo, o processo de comunicação entre 

a instituição de ensino, o professor e o bibliotecário se torna fundamental para o processo 

de desenvolvimento e o prazer que as atividades trabalhadas podem gerar nos pequenos 

e grandes usuários frequentadores da biblioteca. Essa parceria acrescentará em suas vidas 

contribuindo no estímulo e aprimoramento de suas habilidades que os acompanharão em 

todas as suas experiências acadêmicas, profissionais e, até mesmo, pessoais.  

Segundo a afirmação da International Federation Of Library Associations And 

Institutions (IFLA) (2000, p. 2): 

 

Está comprovado que quando os bibliotecários e os professores trabalham em 

conjunto, os alunos atingem níveis mais elevados de literacia, de leitura, de 

aprendizagem; de resolução de problemas e competências no domínio das 

tecnologias e comunicação.   

 

Considerando os pontos apresentados até o momento, o objetivo geral deste 

trabalho é demonstrar a importância da biblioteca escolar e o desempenho do profissional 

para o processo de ensino e aprendizagem. E os objetivos específicos são: identificar o 

papel da biblioteca e do bibliotecário na formação do leitor, identificar a função da 

biblioteca escolar dentro da instituição de ensino, dar maior visibilidade a influência que 

a biblioteca e o profissional bibliotecário podem exercer dentro da instituição de ensino 

e mostrar os benefícios que o aluno e a escola podem ter quando o professor e o 

bibliotecário trabalham juntos. 
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O interesse pelo assunto biblioteca escolar começou a partir da compreensão que 

tive da importância desse meio na vida e na formação de qualquer indivíduo, e só 

aumentou com a percepção da desvalorização pelo qual ela vem passado ao longo dos 

anos. Minhas experiências práticas e teóricas em bibliotecas escolares, e a lembrança da 

minha infância sem biblioteca na maioria das escolas em que estudei me indignaram, ao 

mesmo tempo que me motivaram a fazer parte daqueles que lutam a favor da biblioteca 

escolar e esse trabalho é o início da minha participação nessa luta.   

A metodologia utilizada será por meio da revisão de literatura, ou seja, leituras e 

análises de livros e artigos de periódicos eletrônicos de maior relevância na área da 

Educação e da Biblioteconomia. O texto será elaborado com as análises feitas a partir 

dessas leituras realizadas nos materiais usados para estudo e reflexão do tema em questão, 

apenas com base na revisão de literatura do assunto. A motivação da pesquisa se dá na 

necessidade do papel da biblioteca e do bibliotecário na formação do leitor na fase infantil 

e juvenil dentro da escola; logo, os materiais estudados estão sendo levantados e 

criticamente revisados tanto na área de biblioteconomia como, também, na área de 

pedagogia, uma vez que o bibliotecário atua como educador contribuindo com o trabalho 

do professor. Contudo não iremos sair do foco do bibliotecário escolar. 

O marco teórico conceitual utilizado neste trabalho baseia-se em duas grandes 

áreas: educação e biblioteconomia. No primeiro momento, a fim de se expor um breve 

panorama da história da educação brasileira e da influência internacional que ela recebeu 

serão utilizadas contribuições teóricas de ilustres autores clássicos e contemporâneos da 

área da educação, tais como: Paulo Freire, Maria Montessori, entre outros. Logo após, 

para embasar teoricamente o tema biblioteca escolar, serão utilizadas as contribuições dos 

consagrados e renomados autores desta temática: Luís Milanesi, Waldeck Carneiro da 

Silva, Bernadete Santos Campello, Nanci Nóbrega, Roger Chartier, entre outros. O 

manifesto IFLA/Unesco para biblioteca escolar e a Lei 12.244 serão objetos igualmente 

essenciais para esta fase do trabalho. 

Em virtude do que foi mencionado até aqui, para melhor clareza do leitor, o 

trabalho será dividido em cinco seções, sendo o terceiro item dividido em dois pontos que 

foquem a importância do espaço da biblioteca e no que ela pode contribuir. A primeira 

seção, ou seja, a introdução, como podemos perceber trata-se de um breve resumo do 

trabalho e das pesquisas teóricas estudadas para a realização do mesmo. Na segunda seção 

falaremos sobre a história da educação no Brasil, a qual perceberemos que desde o início 

foi negligenciada, dominada pelas elites, e formada apenas por interesses políticos e 
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religiosos. Através disso, notaremos que o primeiro problema da biblioteca escolar está 

atrelado ao descaso na educação brasileira, por não ser valorizada no país. Atualmente, a 

educação no Brasil continua sendo depreciada, devido à falta de interesse dos 

governantes, em proporcionar os investimentos necessários para as escolas, 

principalmente as públicas. Por outro lado, podemos perceber a falta de conscientização 

dos profissionais das instituições escolares (sejam públicas ou privadas). A maioria não 

destina espaços adequados para o bom funcionamento e gestão de uma biblioteca, e 

muitas vezes esses espaços não são ocupados por profissionais bibliotecários capacitados 

a exercerem sua função, pois quando há esse espaço quem assume o cargo se torna um 

profissional de outra área (muitas vezes um professor aposentado ou um estagiário). Todo 

o problema em questão ocorre tanto pela falta de verba, quanto pela falta de entendimento 

do valor desse espaço e do profissional. Por isso, para que a biblioteca escolar seja 

valorizada é preciso que o bibliotecário assuma sua postura de educador, para que ela 

possa estar capacitada a atuar como a principal parceira do professor no campo da 

educação. Para Silva (1995, p. 11) a postura desses profissionais se resume da seguinte 

forma: 

 

Silêncio: essa talvez seja a palavra que melhor simboliza a situação real da 

biblioteca escolar no Brasil. Sem dúvida, a biblioteca escolar brasileira 

encontra-se sob o mais profundo silêncio; silenciam as autoridades, ignoram-

na os pesquisadores, calam-se os professores, omitem-se os bibliotecários. É 

realmente um silêncio quase sepulcral, que até faz sentido, pois a biblioteca 

escolar no Brasil está praticamente morta, faltando apenas enterrá-la. 

 

A terceira seção vai tangenciar com a segunda, porém diferenciando-se em um 

item importante, o qual vai permitir ao leitor mergulhar de vez no assunto da biblioteca 

escolar. Esse tópico irá salientar o surgimento da biblioteca escolar dentro do contexto 

histórico da educação no Brasil, e como vimos anteriormente, ele será seguido por mais 

dois subitens que, também, nos trará de volta ao contexto atual da biblioteca. A quarta 

seção vai falar diretamente ao profissional bibliotecário, nos revelando o seu real papel e 

quebrando alguns conceitos e paradigmas que fazemos sobre esse profissional, além de 

nos ajudar a enxergar que, quando se trata de crianças o lado profissional anda de mãos 

dadas com o lado humano. E por fim, a quinta e última seção, nos mostrará o objetivo 

pelo qual foi feito esse projeto, que se reflete apenas e acima de tudo, em instigar o leitor 

a pensar por si próprio, se a biblioteca escolar tem valor para formação de uma criança, 

um adolescente, um jovem e qual é o seu valor.  
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Acredito que o simples fato de dar ao leitor as ferramentas necessárias para pensar 

consigo mesmo, é o primeiro grande passo para que a sociedade perceba a importância e 

as necessidades envolvidas na área da educação e, nesse caso, o que concerne à biblioteca 

escolar. Acredito que se cada um se mobilizar para fazer a sua parte, dentro daquilo que 

entende ser importante, pode fazer a diferença e promover a atitude de outras pessoas, 

não apenas dos profissionais atuantes, mas de toda a comunidade ao redor. 
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2 UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Esta seção irá apresentar, de forma sucinta, os acontecimentos ao longo da 

história, no que diz respeito a educação no Brasil. O período relatado aqui tem seu início 

na colônia, com a chegada dos padres jesuítas e o ensino trazido por eles, o qual perdura 

até o século XX, com a chegada das políticas democratizantes. O capítulo em questão tem 

o propósito de retratar como se construiu e organizou o sistema educacional brasileiro, 

desde o período colonial, até a república e os anos que a acompanha, contudo, será 

relatado apenas o contexto nacional.  

Como consequência da história, pois vamos perceber que nenhum dos fatos 

aconteceu de forma isolada, antes um acontecimento desencadeou outros acontecimentos, 

apontaremos como a política-econômica-social se desenvolveu na sociedade e diante das 

leis. 

Em 1549, quase 50 anos após o descobrimento do Brasil, com a consolidação do 

governo na Bahia, chegam os padres jesuítas junto com o primeiro governador-geral, 

Tomé de Sousa e é nesse contexto que inicia-se, de fato, a história da educação brasileira, 

denominada de período heroico. Esse grupo fazia parte da Companhia de Jesus, no qual 

seu principal objetivo era conquistar novos fiéis, doutrinando-os na fé cristã, assegurando 

pela catequese a conversão primeiramente do povo indígena, através da submissão e da 

passividade aos senhores brancos e aos líderes religiosos. A partir de então foram criadas 

as primeiras escolas elementares, voltadas para os curumins, as quais tinham o interesse 

de evangelizar. Esses padres foram os grandes precursores da importação dos 

pensamentos e costumes cultivados pela Europa naquela época. (PILLETTI, 2003). 

Para Cunha (1980, p. 23):  

 

O objetivo primordial da Companhia era difundir as teorias legitimadoras da 

expansão colonial, conseguindo que aceitassem a dominação metropolitana (na 

figura do seu soberano), e operacionalizar a ressocialização e cristianização dos 

índios, de modo a integrá-los como força de trabalho. 

 

Com o passar do tempo, essa educação começa a ser difundida aos descendentes 

dos colonos, a partir desse momento a educação brasileira volta-se para os filhos da classe 

dominante, com exceção dos primogênitos, que, por sua vez, recebiam uma educação 

escolar primária, e logo após eram ensinados a assumirem os negócios da família, e as 

mulheres, as quais eram ensinadas apenas a serem boas esposas, boas mães e boas 

domésticas. Durante muito tempo a educação escolarizada excluía o povo, valendo-se 
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apenas para a formação dos homens da elite, que não fossem os primogênitos, ou, como 

no caso daqueles que seguiam a carreira religiosa, a educação era voltada apenas as áreas 

mais humanísticas, sem contato com a ciência. (ROMANELLI, 1999; PILLETTI, 2003). 

Assim, a educação elementar passou a ser expandida não apenas para a população 

indígena, mas para os filhos brancos também, contudo, a educação média era apenas 

voltada para os brancos da classe dominante, da qual uma parte dela já era preparada para 

o sacerdócio, entramos, então no período de organização e consolidação. Essa carência 

educacional da qual a metrópole presenciava, aumentou ainda mais as responsabilidades 

já designadas à Companhia de Jesus, uma vez que a responsabilidade de educar conforme 

os moldes da cultura e do sistema religioso cabia unicamente a ela. 

Para oferecer uma educação diferenciada aos pequenos colonos, os jesuítas 

criaram alguns colégios, dentre eles, o mais conhecido foi o Colégio de São Paulo, da 

qual foi fundada a atual cidade de São Paulo, ente outros colégios, como o da Bahia, e o 

de Olinda, que ofereciam uma educação rígida, onde, muitas vezes a obediência era 

cobrada por meio de agressões físicas e psicológicas. Diferentemente da educação que 

eles mesmos davam aos indígenas, pois com eles essa forma de educar não teve êxito. 

(TEIXEIRA, 2008). 

Para Villa Lobos, (1959, p. 41): 

 

A pedagogia autoritária de que se utilizavam servia tanto aos interesses da 

Igreja como aos do governo português, que via na fé e na autoridade da religião 

o melhor instrumento de dominação política e na uniformidade da cultura o 

melhor freio para os sentimentos nacionais de independência. 

 

Esse tipo de educação perdurou durante todo o tempo no período colonial, 

imperial e republicano, permanecendo-se o mesmo, através da influência jesuítica que 

diferenciava a elite do povo por meio da posição social, política e econômica de cada 

família. 

A escola era procurada apenas para os filhos daqueles que tinham posses, para 

que esses pudessem ter algum conhecimento para administrar os negócios da família. 

Como as atividades de produção não exigiam preparo; logo, não fazia parte dos interesses 

do governo promover uma educação para os trabalhadores. Assim, o Estado matinha a 

educação controlada em um meio que não atrapalhasse seus planos de exercer controle 

sobre a massa de trabalhadores. Para os jesuítas cada pessoa exercia um trabalho 

específico, de forma que, quem fosse “eleito” ao trabalho braçal, não precisaria aprender 

a ler e a escrever, ou pensar, por exemplo. Foi dessa maneira que a igreja deu início a 
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separação do fazer e do pensar, alimentando o seguinte pensamento feudal que para Nash 

(1939, p. 132) era: “Juro que não farei nenhum trabalho manual enquanto conseguir um 

escravo que trabalhe por mim, com a graça de Deus e do Rei de Portugal”. 

No início do século XVIII, Portugal sofreu com as mudanças revolucionárias que 

o ministro Marquês de Pombal realizou, e que, por sua vez, chegaram ao Brasil. Em 1759, 

no chamado período pombalino, ele tirou tanto os padres jesuítas, como, também, a igreja 

do poder educacional, e colocou-o nas mãos do estado, com a implantação das Aulas 

Régias, as quais diziam-se ser uma sistematização do ensino público e laico (essas 

mudanças afetaram menos a educação popular que a educação das elites). Para Azevedo 

(1976, p. 47) isso não foi uma reforma na educação, “[...] mas a destruição pura e simples 

de todo o sistema colonial e de ensino jesuítico”. 

Embora esse ato tenha transformado toda uma estrutura de ensino, e permitido a 

entrada, pela primeira vez, de leigos nos ambientes de educação, esse cenário educacional 

não mudou muito, pois, os métodos de ensino além de serem os mesmos, contavam com 

os mesmos professores que lecionavam nos colégios jesuítas, dando continuidade, de uma 

maneira um pouco diferenciada, a uma massa intelectual alienada e alienante. As aulas 

Régias, por sua vez, eram aulas de disciplinas isoladas, que além de não terem um plano 

de estudos padronizado e sistematizado, contava com a presença de professores leigos e 

ignorantes ao novo método de ensino, além das constantes visitas de soldados 

encarregados de recrutar rapazes com mais de treze anos. Segundo Sodré (1970, p. 131) 

 

Embora parcelado e fragmentário e rebaixado de nível, o ensino mais variado 

nos seus aspectos orientou-se para os mesmos objetivos, religiosos e literários, 

e se realizou com os mesmos métodos pedagógicos, com apelo à autoridade e 

à disciplina escrita, concretizando nas varas de marmelo e nas palmatórias de 

sucupira, tendendo a abafar a originalidade, a iniciativa e a força criadora 

individual, para pôr em seu lugar a submissão, o respeito à autoridade e a 

escravidão aos modelos antigos. 

 

O século XVIII foi marcado por vários acontecimentos que ganhariam uma 

enorme expressão no século XIX. Um deles foi o desenvolvimento da mineração que 

provocou o nascimento de uma nova classe intermediária e comercial, a burguesia. É no 

século XIX que a pequena burguesia vai se levantar para reivindicar a educação 

escolarizada, frequentando as mesmas escolas que até o século anterior eram voltadas 

apenas para a aristocracia, ou seja, a grande elite. Segundo Romanelli (1999, p. 37) 
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Assim, o período que se seguiu à independência política viu também 

diversificar-se um pouco a demanda escolar: parte da população que então 

procurava a escola já não era apenas pertencente à classe oligárquico-rural. A 

esta, aos poucos, se somava a pequena camada intermediária, que, desde cedo, 

percebeu o valor da escola como instrumento de ascenção social. 

 

Outro acontecimento significativo vem dos pensamentos contraditórios que a 

nova classe comercial vivia. Se por um lado a burguesia precisava compactuar com a 

aristocracia, por outro ela sustentava um pensamento iluminista que era contra o 

pensamento da elite (ROMANELLI, 1999). 

Com a vinda de D. João VI para o Brasil, todo o governo concentrou-se na criação 

de novos centros de cultura e ensino, como: o Museu Real, o Jardim Botânico, a 

Biblioteca Pública, entre outros. Além de trazer para o país investimentos necessários 

para a formação de um ensino superior, mesmo tendo um ensino primário e secundário 

desvalorizado. Tudo voltado para a produção de conhecimento da elite, enquanto que a 

população iletrada continuava esquecida e sem acesso a esses grandes centros 

(CAVALCANTI, 2004). 

A independência proclamada em 1822, junto com o estabelecimento do Império 

no Brasil, trouxe a promessa de um novo direcionamento no sistema político-educacional, 

com a vitória dos liberais sobre os conservadores e as novas constituições, como a de 25 

de março de 1824 que garantia a gratuidade nas escolas primárias e a formação de 

colégios e universidades, ou a lei de 15 de outubro de 1827 que regulamentou as escolas 

de primeiras letras em lugares populosos e de fácil acesso, mas tudo isso durou por pouco 

tempo (PILLETTI, 2003). 

Para Romanelli (1999, p. 39), "[...] o aspecto de maior relevância dessas 

iniciativas foi o fato de terem sido levadas a cabo, com o propósito exclusivo de 

proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre de que se compunha a corte”. 

Em 1834, dentro do período monárquico, o Ato Institucional (ou Ato Adicional), 

o qual deu as províncias o direito de normalizar e desenvolver a educação primária e 

secundária, removendo do governo central a responsabilidade de assegurar uma educação 

igualitária no país, tirando todos os recursos e direitos da população o que, por sua vez, 

aumentou a desigualdade entre o povo e a elite, pois essa assumiu o monopólio, do nível 

primário ao nível médio da educação. Isso tudo ocorreu, porque segundo Ribeiro (1993, 

p. 17): "[...] devido à pressão exercida pela classe dominante que desejava que seus filhos 

fossem reconhecidos rapidamente como ‘os homens cultos do país’". Com isso, as escolas 

primárias, que já eram poucas, foram sendo esquecidas, e a secundária sendo limitada 
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apenas como preparação para o ensino superior. Em outras palavras, ficava claro que a 

importância que a educação assumia no Brasil era apenas de letrados que constituíam a 

monarquia e podiam corresponder as atividades administrativas e políticas do país. 

Nos anos que se seguiu a República várias reformas com o intuito de mudar a 

proposta educacional do Brasil ocorreram, tais como: a Reforma de Benjamim Constant, 

O Código de Epitácio Pessoa, a Reforma Rivadávia, entre outras. Contudo, para Azevedo 

(1953, p. 134): "[...] a República foi uma revolução que abortou e que, contentando-se 

com a mudança do regime, não teve o pensamento ou a decisão de realizar uma 

transformação radical no sistema de ensino [...]". 

Nessa época já ocorria à separação do ensino público e do ensino privado e, com 

isso, o desejo de dar aos seus filhos uma educação privilegiada das demais, a elite passou 

a incentivar as escolas particulares, contando com o apoio do governo, o qual não 

considerava importante para a economia do país o ensino público e secundário, esse 

último que preparava o jovem para o mercado de trabalho. 

Com o crescimento industrial e a expansão urbana, a burguesia aumenta sua 

influência no país, e inconformada com a desigualdade, essa nova classe gera o 

movimento conhecido como Tenentismo, que expunha as injustiças do Brasil, ao mesmo 

tempo que lutava pela justiça. Foi nesse contexto histórico que surgiu a Escola Nova, a 

qual defendia o ensino laico, universal, gratuito e obrigatório. Esse novo método nascido 

na Europa ganha espaço entre 1920 e 1929 trazendo transformações, principalmente na 

escola primária (PILLETTI, 2003). 

O método da Escola Nova, também denominada de Escola Progressiva, foi 

inserido por Ruy Barbosa em 1882, porém, ganhou amplitude no Brasil a partir do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, o qual questionava o método de ensino 

tradicional e propunha uma educação única, gratuita e laica para todos. Vem, portanto, 

desvincular o método de ensino religioso que estava enraizado no Brasil. Porém, logo 

após essas mudanças serem propostas, é gerado um conflito de pensamentos. Se por um 

lado a burguesia apoiava o pensamento da Escola Nova, por outro a aristocracia ainda 

permanecia com o mesmo pensamento católico conservador do início (TEIXEIRA, 

2000). 

Até aqui a educação era totalmente manipulada pelo poder político e econômico, 

a qual era usada como um símbolo de privilégio à nobreza, enquanto que as classes 

urbanas reconheciam nela um principal instrumento de crescimento e desenvolvimento, 
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além de ser capaz de integrá-los a classe dominante. Foi nesse momento que nasceu e se 

estabeleceu o ensino superior brasileiro. 

A Escola Nova, além de revolucionar a Europa, foi o primeiro movimento 

renovador de educação que conquistou um espaço no Brasil. O contexto a qual ela foi 

inserida contribuiu para esse acontecimento. A crescente urbanização, a cultura cafeeira, 

o progresso industrial e econômico ergueu uma nova classe que mais lutou pelos direitos 

de uma educação menos restrita. Assim, nasce o ideário escolanovista que defende a 

educação como o maior elemento capaz de construir uma sociedade democrática e que 

respeita as individualidades de cada ser humano. 

Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública (conhecido atualmente, no que concerne a parte da educação, 

como MEC). Como podemos perceber naquela época o assunto educação e saúde eram 

tratados juntos, isso era comum não apenas no Brasil, mas nos demais países europeus. 

Em 1931, ainda no governo provisório de Getúlio Vargas, é feita a reforma do ensino 

secundário, assim como nas universidades brasileiras. Essa reforma gerou as primeiras 

regras estabelecidas, como a frequência obrigatória, os dois ciclos (sendo fundamental de 

cinco anos e o complementar de dois anos), o documento que comprova a competência 

para o ensino superior, entre outras. Criou também órgãos, como a reitoria, a direção no 

âmbito escolar, a assembleia universitária, ente outras diretrizes tanto para as 

universidades, como para as escolas que preparavam para as mesmas. Essa, sem dúvida, 

era o início das respostas correspondentes aos desejos da burguesia industrial e das 

camadas médias que participaram do levante de 1930 (PILLETTI, 2003). 

Entre 1931 e 1937 surge o período denominado de "Conflito de Ideias", no qual 

se divide entre os católicos e os pioneiros escolanovistas, ambos reivindicando os 

princípios que deveriam conduzir à educação. Nessa época, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que contava com Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, entre outros 

que integravam o grupo de intelectuais, os quais lutavam por uma educação igualitária 

como um direito de todos, ou seja, uma educação obrigatória, pública, gratuita, laica, sem 

qualquer discriminação por cor, sexo ou tipo de estudo, que deveria ser adaptada às 

características regionais, e o Estado deveria implantar em todo o país, com intuito de 

acabar com a discriminação do ensino. Em 1934, surge a nova Constituição Federal, que 

deu possibilidade da educação ser vista como um direito da família apoiada pelos poderes 

públicos (TEIXEIRA, 2000). 
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Em 1937, Getúlio Vargas decide criar um sistema educacional, que objetiva o 

cidadão-trabalhador, com base na pedagogia do Estado Novo, que tinha o interesse de 

reforçar uma educação exclusiva para os pobres, dando direito a aprender somente para 

trabalhar. É nesse momento que a mulher passa a ter o direito à educação escolar, porém 

apenas em instituições cuja frequência fosse predominantemente feminina. 

Desse modo, logo após o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, com a instauração 

do Estado Novo, o crescimento da burguesia industrial, a crise do café e outros 

acontecimentos, a área da educação começa a sofrer mais mudanças em resposta às novas 

necessidades brasileiras. Dentre elas destacaram-se a União Nacional dos Estudantes 

(UNE), criada pela Casa do Estudante do Brasil com o objetivo de defender os interesses 

dos estudantes universitários e lutar por suas causas, o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), que tem como propósito promover pesquisas, estudos e avaliações 

sobre o Sistema educacional brasileiro, para que assim ela possa propor alternativas de 

mudanças de políticas públicas para a educação, como por exemplo, o Exame Nacional 

de Ensino Médio (ENEM). 

É nesse período, até 1945 que o ministro da Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema Filho, proporcionou meios para um novo gerenciamento que marcou o ensino 

secundário e universitário. Toda essa mudança é para gerir novas mãos de obra 

capacitadas para o mercado de trabalho e suas novas funções. Com o desenvolvimento 

industrial e as verbas destinadas a educação aumentando, para corresponder às 

necessidades que exigiam e de forma rápida mais trabalhadores nas indústrias, foi criado 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). É nesse mesmo período, com 

a permanência do Estado Novo, devido a repressão do povo, e uma tentativa de 

reconciliação entre as classes, que o governo volta sua atenção para a educação primária 

e secundária. Nessa mesma década nasce o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), no qual as empresas comerciais tornavam-se comprometidas a contratar todo 

menor matriculado.  

A década de 1950 trouxe de volta o mesmo conflito de ideias da década anterior 

gerada por católicos versus liberais. A diferença dessa vez estava no foco do assunto, no 

qual a igreja e dos donos das escolas particulares defendiam o ensino dado por elas, 

alegando que a escola pública era negligente com seus alunos e, portanto, incapaz de 

educar bons cidadãos. Por outro lado, os defensores da escola pública defendiam que a 

democratização na educação do país só ganhou o pouco espaço que tem, até hoje, por 
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conta da República e através da escola pública, sendo assim, mais uma razão pela defesa 

da educação pública do Brasil.  

Em 1961 é criada, pela primeira vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). Logo em seguida, em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa 

Nacional de Alfabetização, pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no Método 

Paulo Freire, o qual nasceu na década de 1950, no qual se trata de uma técnica didática 

de alfabetização de adultos analfabetos. Para Paulo Freire (1996, p. 52): “ensinar não é 

meramente transferir o conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. Em 1996, entra em vigor a nova versão expedida de 1971 

no que constitui ser atualmente a LDB, a qual estabelece e regulamenta a organização da 

educação brasileira com base nos princípios da Constituição de 1934, beneficiando tanto 

os motivos dados pelos católicos, quanto pelos liberais. 

De acordo com Piletti (2003, p. 114) com o golpe militar, os resultados foram 

drásticos na educação, gerando “elevados índices de repetência e evasão escolar, escolas 

com deficiência de recursos materiais e humanos, professores pessimamente remunerados 

e sem motivação para trabalhar, elevadas taxas de analfabetismo”. Por causa da mudança 

das escolas de segundo grau, que tinham que se tornar profissionalizantes, porém sem 

professores capacitados, acabavam formando mão-de-obra desqualificada para o mercado 

de trabalho. Contribuindo com a privatização da educação, e as escolas privadas não 

aderiram essas mudanças, continuando com a formação geral, proporcionando privilégios 

para elite, que se destacava ocupando as melhores universidades. 

Embora tenham existido diversas propostas desde o século XVIII com o objetivo 

de melhorar a educação no Brasil, foi só em meados do século XX que a escolarização 

básica começou a conquistar seu pequeno espaço, e em termos de rede pública podemos 

mencionar que essa mudança começou a ocorrer entre os anos 70 e 80, porém ainda de 

forma precária. 

Devido ao fracasso do Plano Cruzado, em 1986, as escolas particulares tiveram 

que realizar um congelamento em suas mensalidades. Com o passar do tempo os preços 

começaram a ficar cada vez mais altos, favorecendo a educação elitizada, e possibilitando, 

mais uma vez, que as escolas de qualidade ficassem cada vez mais restritas, 

proporcionando que a elite ocupasse vagas nas melhores universidades, inclusive nas 

públicas (ARANHA, 1989). 

Criada em 1988, a Carta Magna (apelidada de constituição cidadã), foi 

considerada uma das constituições mais completas do Brasil, pois garantia o acesso do 
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cidadão em todas as áreas comuns de necessidade básica da nossa sociedade, resgatando, 

entre outros aspectos, o ensino e a educação nacionais. 

Todas as leis e reformas referentes à educação foram incialmente feitas por um 

grupo pequeno, porém de grandes posses que não correspondiam às necessidades do país, 

ao contrário só aumentava essas necessidades, e logo após de muita luta, algumas dessas 

reformas foram sendo quebradas com o intuito de proporcionar avanços para o Brasil, 

porém ainda não foram, nem são suficientes. 

O fato é que o Brasil nunca priorizou a educação e nenhum dos investimentos que 

já fez, seja no cunho político, econômico, social, exportador, tecnológico, eles não 

chegaram a dar um retorno significativo que correspondesse as necessidades da 

população. Em vez de aproveitar tudo isso para servir a educação, resolveram inverter a 

ordem, dando a última classificação a educação, a qual só é considerada se der algum 

bom retorno. Para Marçal Ribeiro (1990, p. 15): "[...] a educação escolar no Brasil nunca 

foi considerada como prioridade [...], serviu apenas a uma determinada camada social, 

em detrimentos das outras camadas da sociedade que permaneceram iletradas [...]". 

Percebemos ao longo da história que mesmo com o crescimento da urbanização e 

o redirecionamento do modelo econômico, o ensino (principalmente as universidades) 

deixou de ser algo apenas voltado para a aristocracia, para se tornar seletivo, pois não 

houve mudanças significativas em relação a estrutura interna do sistema educacional 

como um todo, oferecendo, ainda, dificuldades para o ingresso comum a todos no ensino. 

Esses sistemas, na verdade, criaram duas vertentes: o sistema oficial em 

contraposição ao sistema que apenas treina seu profissional. Se analisarmos, podemos 

perceber que a criação dos cursos técnicos só tinha utilidade para uma função, preparar 

mão de obra que correspondesse aos interesses da economia, com o nível de escolaridade 

baixo, no intuito de não perturbar a política do país, ao mesmo tempo que deixava o 

sistema educacional oficial nas mãos da elite. A grande questão aqui não se trata do curso 

ser técnico ou universitário, pois sabemos que para uma economia girar com excelência 

precisamos tanto do médico, ou do advogado, como do eletricista, ou do encanador, por 

exemplo. No entanto, percebemos que tais cursos foram colocados à disposição da 

população sem a qualidade devida que fosse capaz de formar profissionais, os quais 

pudessem contribuir com o capital de giro do país e proporcionar as famílias melhor 

qualidade de vida.  

Todavia, atualmente até as universidades tem perdido seu status, pois a crescente 

concorrência no mercado de trabalho e as exigências das empresas por profissionais cada 
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vez mais qualificados no ensino superior (e nem tanto no ensino técnico), tem aumentado 

a procura por cursos profissionalizantes, os quais não eram oferecidos antes, mas hoje 

estão cada vez mais entrando nas instituições de ensino superior. 

Contudo, independentemente do nível de escolarização, atualmente surge mais 

uma preocupação no ensino, a do professor. Não basta criar boas escolas para os alunos, 

deve-se formar bons professores para essas boas escolas e esses alunos. A formação do 

professor também tem sido delicada nos últimos tempos. A sociedade em que vivemos 

tem formado professores que não reconhecem nem o valor do espaço que estão atuando, 

e não conseguem visualizar tudo o que ele tem a proporcionar, por conta de uma educação 

que não foi valorizada no seu tempo de estudante. Em outras palavras, é como se a 

educação fosse uma grande roda gigante, em algum momento da vida ela volta para nos 

cobrar aquilo que não foi dado em tempo oportuno. 

Na próxima seção daremos continuidade à história educacional no Brasil. 

Contudo, mencionando mais diretamente o assunto Biblioteca Escolar. Relatando o seu 

nascimento, sua função dentro do cenário histórico brasileiro e seu desenvolvimento ao 

longo dos anos. 
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3 BREVE HISTÓRICO SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR  

Nesta seção daremos continuidade ao processo histórico dos colégios e da 

educação no Brasil. Entretanto, focaremos no surgimento, na importância, e no uso das 

bibliotecas nas escolas brasileiras. Neste tópico também será abordado os prováveis 

motivos de sua carência e dos impactos que esse tipo de biblioteca passou com as 

mudanças no ensino e no governo. 

Como vimos na seção anterior, em 1549 chegam à Bahia os primeiros padres 

jesuítas, os quais eram subordinados pelo Padre Manuel da Nóbrega, com o objetivo 

principal de catequizar a população indígena e doutrinar os colonos aos seus dogmas 

religiosos. Os jesuítas traziam consigo não muitos livros, mas o suficiente para dar início 

à construção de escolas e bibliotecas no país. A Companhia de Jesus foi a primeira ordem 

religiosa a criar colégios em diversas capitais brasileiras. 

As primeiras bibliotecas escolares surgiram dentro dos colégios jesuítas, as quais 

foram primeiramente fundadas por Manuel da Nóbrega, no mesmo ano de 1549. Porém, 

os jesuítas não eram os únicos a dispor de boas bibliotecas em seus bons colégios, nessa 

mesma época o Brasil também contava com outras ordens religiosas que mantinham 

escolas com bibliotecas exemplares com a finalidade de atender as necessidades de seus 

alunos, que era predominantemente filhos de colonizadores brancos. Essas ordens eram 

denominadas como: os Beneditos, os Franciscanos e os Carmelitas, que também 

contribuíram de maneira substancial com a alfabetização e a cultura da população 

brasileira até o fim do século XVIII (MAROTO, 2012, p. 43-44). 

As bibliotecas fundadas pelos padres jesuítas mantinham suas portas abertas ao 

público em geral que realmente se interessasse por suas obras, e é provável que as demais 

ordens religiosas também fizessem o mesmo. 

Com a fundação dos colégios, os jesuítas começaram a sentir necessidade de mais 

obras literárias; logo, eles passam a solicitar de Portugal mais livros em maior quantidade, 

não apenas para a instrução dos alunos, mas também para a formação dos professores. 

Cabe ressaltar que nesse período já existia, em Salvador, uma biblioteca dentro do 

primeiro colégio fundado por essa mesma ordem e que possuía um espaço especial. Essas 

bibliotecas eram preenchidas, principalmente, por doações, as quais não eram poucas. 

Segundo Moraes (2006, p. 7) 

 

A livraria do Rio, por exemplo, teve seu núcleo grandemente aumentado com 

a doação que lhe fez o visitador eclesiástico, Bartolomeu Simões Pereira, que 
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trouxe de Portugal sua biblioteca, quando veio para o Brasil em 1577 [...], 

deixou para o colégio do Rio metade de seus livros, incluídas todas as obras 

que possuíra de direito civil e canônico. 

 

Podemos perceber, então, que os jesuítas contavam com ajuda de grandes nomes 

letrados da época, como, por exemplo, os padres Serafim Leite e Antônio Vieira que 

deixaram registrado a importância da ordem para a formação na educação brasileira, pois 

para Leite (1942, p. 144) “a Igreja foi à única educadora do Brasil até o fim do século 

XVIII, representadas por todas as organizações religiosas do clero secular e do clero 

regular, que possuíam casas no Brasil”. Conforme Moraes (2006, p. 9) 

 

Os jesuítas sempre enriqueceram suas livrarias não somente por causa de suas 

necessidades pessoais, mas, principalmente, pelas responsabilidades que 

tinham nos seus seminários e colégios, onde recebiam alunos para o 

aprendizado desde as primeiras letras até os cursos de filosofia, que se 

equiparavam a verdadeiras faculdades. Consagravam à compra de livros 

(conforme o lugar) as rendas que lhes provinham dos produtos de suas famosas 

boticas. Não só recebiam de Portugal e da Itália muitos livros, como também 

não perdiam ocasião de comprar os que altos funcionários, de volta a Lisboa, 

vendiam para não pagar frete de retorno. 

 

Nesse contexto vemos o quanto as bibliotecas e escolas jesuíticas eram 

reconhecidas por sua preocupação em aumentar seu acervo com o intuito, não apenas, de 

corresponder as necessidades de seus alunos, mas de preparar professores e bibliotecários 

que fossem capazes de instruir seus alunos e utilizar de maneira adequada o espaço 

fornecido, conforme seus próprios métodos e valores teológicos e científicos. Para 

Serafim Leite, (1953, apud MORAES, 2006, p. 8) o colégio jesuíta “sempre teve bons 

bibliotecários. Um deles, o próprio P. Antônio Vieira”. 

As bibliotecas jesuíticas dispunham em seu acervo documentos e livros a nível 

universitário das mais diversas áreas do conhecimento, como: línguas e literatura, 

gramática, geografia e história, matemática e ciências, filosofia e religião, entre outros 

assuntos que logo após suas publicações já eram encaminhadas às bibliotecas da Bahia e 

do Rio de Janeiro, por exemplo. Todas adquiridas por meio de compras ou doações e 

eram disponíveis àqueles que recorressem as suas informações. 

No entanto, em 1759, o Marquês de Pombal, apoiado pela Coroa, suspendeu as 

atividades realizadas pela Companhia de Jesus e proibiu a fundação de novos conventos 

e de instituições de ensinos formadas pelos jesuítas. Costuma-se acreditar que tal 

iniciativa foi tomada por razões políticas e ideológicas. Se por um lado, com as 

transformações na sociedade e com o surgimento de uma nova classe reivindicadora (a 

burguesia), que enfatizava mais o homem comerciante, do que o homem cristão, erguia 
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sua voz em alto e bom som, por outro o próprio Marquês se mostrava disposto a 

transformar a sociedade em seus meios econômicos, políticos e sociais, mas para isso era 

necessário, antes de tudo, tirar do caminho quem acreditava-se possuir maior influência 

até então, os jesuítas e suas criações. Segundo Moraes (2006, p. 10) 

 

As bibliotecas sofreram um golpe terrível com a expulsão da Companhia de 

Jesus. Todos os seus bens foram confiscados, inclusive as bibliotecas. Livros 

retirados dos colégios ficariam amontoados em lugares impróprios, durante 

anos enquanto se procedia ao inventário dos bens dos inacianos. Se uma ou 

outra obra foi incorporada aos bispados, algumas remetidas para Lisboa, a 

quase totalidade foi dilapidada, roubada ou vendida como papel velho a 

boticários para embrulhar unguentos. O clima úmido e os insetos deram cabo 

do restante. Não foram somente os livros o que o abandono destruiu. A 

magnífica sala da livraria dos jesuítas em Salvador estava, em 1811, em tão 

mau estado que só depois de restaurada pôde instalar-se nela a Biblioteca 

Pública da Bahia. 

 

Percebemos que esse processo de eliminação dos padres jesuítas e do 

desenvolvimento das reformas pombalinas, resultaram, de certa forma, nas mudanças 

educacionais do Brasil, destruindo as metodologias educacionais consideradas antiquadas, 

e dando espaço para os novos métodos na educação. Todavia, não podemos esquecer da 

importância que a primeira educação teve no contexto brasileiro, para Ribeiro (1998, p. 

28): 

 

[...] a vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da 

educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história, 

e, certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada e, sobretudo, pelas 

consequências que dela resultaram para nossa cultura e civilização.             

 

Para as bibliotecas, a ordem dos jesuítas foi de muita importância, pois ela foi a 

primeira a se preocupar com a qualidade da biblioteca em todos os seus aspectos, 

instalando-as dentro de instituições de ensino, os quais estavam por toda parte, enchendo 

seu espaço com livros trazidos e adquiridos por eles, através de verbas que separavam 

dos rendimentos dos colégios para as bibliotecas. 

Contudo, devemos ressaltar que, não apenas os jesuítas se tornaram, no primeiro 

momento da educação, referência no ambiente educacional do país, mas existiram outras 

ordens religiosas que também se destacavam no ensino. Com a reforma pombalina certas 

ordens, como a dos franciscanos, revisaram todo o seu processo pedagógico com o intuito 

de acompanhar a reforma proposta pelo Marquês. Com a nova influência de ensino, os 

franciscanos passam sentir a necessidade de bibliotecas com acervos mais modernos, e 

melhor estruturadas para comportar o novo acervo e corresponder às necessidades de seus 

novos usuários.  
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A reforma institucional das aulas régias passou a ser uma nova instrução na 

educação, elas tiraram o poder de ensino das mãos da igreja e o entregaram ao estado. 

Essa foi a primeira reforma do ensino público estabelecido no Brasil. Segundo Miranda 

(1975, p. 34): 

 

O que sofreu o Brasil não foi uma reforma de ensino, mas a destruição pura e 

simples de todo o sistema colonial do ensino jesuítico. Não foi um sistema ou 

tipo pedagógico que se transformou ou se extinguiu sem que essa destruição 

fosse acompanhada de medidas imediatas, bastante eficazes para lhe atenuar os 

efeitos ou reduzir a sua extensão [...]. 

 

Constatamos que a reforma, não somente deixou um certo vazio na educação nos 

anos que se seguiram, como, consequentemente, as bibliotecas foram atingidas pela 

desvalorização e o esquecimento de seu papel na sociedade. 

A importância das bibliotecas escolares no Brasil, só reacendeu quando “D. Pedro 

I ao outorgar a Constituição em 1824 garantiu a instrução primária gratuita a todos os 

cidadãos brasileiros. A partir de 1827 foram criadas as primeiras escolas primárias” 

(MILANESI, 1986, p. 45-46). Essa constituição gerou, no Brasil, diversos debates 

legislativos a respeito da educação pública, e discussões sobre as necessidades das 

bibliotecas capacitadas em ambientes escolares.  

Mesmo diante de tantas reflexões com relação ao ensino no Brasil, nos períodos 

dos séculos XIX e XX, os colégios ainda mantinham uma educação repressora, os quais 

limitavam os seus alunos. Diante disso, a biblioteca escolar era vista como um reflexo da 

sala de aula, sendo reconhecida como um local que reproduz o mesmo tratamento 

limitador da sala, ou apenas um ambiente chato e passivo, como meramente um depósito 

de livros. Como vemos até os dias de hoje, não em todas, mas em muitas escolas. Para 

Silva (2003, p. 15): 

 

De fato, quando existem nas escolas espaços denominados bibliotecas, estes 

não passam, na maioria dos casos, de verdadeiros depósitos de livros ou, o que 

é pior, de objetos de natureza variada, que não estão sendo empregados no 

momento, seja por estarem danificados, seja por terem perdido na sua utilidade. 

Às vezes, a “biblioteca” é um armário trancado, situado numa sala de aula, ao 

qual os alunos só têm acesso se algum professor se dispõe a abri-lo... quando a 

chave é localizada. 

 

Com isso, pode-se perceber até aqui, que mesmo em meio a tantas ações, as quais 

buscavam a melhoria na educação, tais como as campanhas de alfabetização, as 

legislações discutidas sobre tudo nos séculos XIX e XX, a defesa do ensino público, a 

manifestação dos educadores, e a luta por uma educação descente à população, a 

preocupação enquanto a leitura e a escrita, ou seja, o suporte dos livros em questão ao 
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letramento da sociedade nunca foi priorizado. O Estado sempre se mostrou omisso 

enquanto a necessidade de formar seres pensantes, que tenha autonomia sobre sua leitura 

e sua interpretação individual, que o permite se comunicar com o mundo à sua volta.  

Para Azevedo (2003, p. 38): “política pública é tudo o que um governo faz e deixa 

de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. O Estado deve ser o 

primeiro a se colocar à frente no ensino de leitura do Brasil, o qual vem mudando ao 

longo dos anos e que tem sido cada vez mais desafiador para qualquer educador. Segundo 

Lerner (2002, p. 27) 

 

O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita e não apenas sujeitos que 

possam ‘decifrar’ o sistema de escrita. É - já o disse – formar leitores que 

saberão escolher o material escrito adequado para buscar a solução de 

problemas que devem enfrentar e não alunos capazes apenas de oralizar um 

texto selecionado por outro. 

 

Até aqui vimos, que a biblioteca escolar não foi considerada um espaço que fosse 

parte na complementação das práticas da alfabetização e do conhecimento de um 

indivíduo, e, com isso, não valorizando o bibliotecário escolar como um educador junto 

ao professor. Vemos, atualmente, o assunto das bibliotecas ingressarem em eventos e 

currículos que discutem sobre a educação. No entanto, ainda falta muito pela frente, pois, 

no presente momento, há pouca conscientização por parte das instituições escolares e seus 

profissionais. O que possibilita-nos perceber que, mesmo com tantas “iniciativas” do 

governo para melhorar a educação ao longo dos anos, a biblioteca, principalmente a 

escolar, não foi incluída nessas “iniciativas”, pois as necessidades continuam basicamente 

as mesmas há mais de 30 (trinta) anos.  Para Polke (1973, p. 68): 

 

O ensino do uso da biblioteca e de seus serviços a estudantes, apesar de sua 

importância não deveria ser considerada a única função educativa da biblioteca 

escolar. A conjugação de esforços entre professores e bibliotecários gera 

programas onde o papel educativo da biblioteca se revela em múltiplas facetas: 

motivação para estudo de unidades diversas, fixação da aprendizagem em 

outras, aprofundamento de estudos independentes, etc. Outro exemplo de 

função educativa da biblioteca: tomar conhecimento das pesquisas em curso, 

tendências, métodos e materiais educacionais. 

 

Tendo em vista os argumentos apresentados é imprescindível que todos se 

conscientizem que a biblioteca escolar pode ser um instrumento importante para 

enriquecer todas as disciplinas, por oferecer elementos que possam auxiliar e eliminar 

todos os níveis de dificuldades que o aluno venha a ter, e o profissional bibliotecário é o 

grande mediador do prazer pelo saber. Portanto, a visão de que a biblioteca é um lugar 

monótono, da qual só recebe informações, precisa ser transformada para o que ela é de 
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verdade, um ambiente rico em conhecimento, prazeroso, de convívio social, que usufrui 

de inúmeros materiais, os quais auxiliam no aumento do conhecimento humano, onde é 

possível a troca de experiências com pessoas de diferentes culturas. 

Na próxima seção será feita uma abordagem do que é a biblioteca escolar, e qual 

o seu verdadeiro papel na sociedade atual, definindo suas competências dentro de uma 

instituição de ensino, como parte integrante e importante tanto no corpo docente, como 

no corpo discente, em torno da comunidade a qual pertence.  

3.1 A biblioteca escolar e o seu papel 

Nesta subseção será abordado o papel da biblioteca escolar dentro da instituição 

de ensino e em torno à comunidade, e qual é sua influência na vida de todos que estão, de 

alguma maneira, inseridos nela. Aqui expressaremos sua atuação na vida dos alunos, tanto 

no seu coletivo como no seu individual, as necessidades e conquistas compartilhadas e 

pessoais que esse espaço pode ajudar a superar e obter. Para isso explicaremos o que 

significa esse espaço e o quanto podemos usufruir dele atualmente, além de expressar 

como são importantes as contribuições que os profissionais, os pais e responsáveis, e, até 

mesmo, a vizinhança em torno podem oferecer para o crescimento não apenas da 

biblioteca, mas na vida das crianças e que todos os demais usuários podem alcançar.  

A biblioteca escolar (BE) é um organismo vivo que integra o corpo escolar, seu 

objetivo é disponibilizar informação e meios que possam contribuir com as ações 

pedagógicas dos professores no processo de ensino-aprendizagem, as quais podem ser 

exercidas dentro de sala de aula, mas também, dentro da biblioteca. Esse mesmo ambiente 

também pode servir a toda equipe de funcionários, do faxineiro ao diretor. O mais 

importante na biblioteca escolar é o interesse e a vontade do indivíduo de estar nela e 

aproveitar do seu espaço e do seu acervo. E, claro, não podemos esquecer dos nossos 

usuários centrais: os alunos. 

Para Fragoso (2002, p. 124): 

 

Longe de constituir mero depósito de livros, a biblioteca escolar é um centro 

ativo de aprendizagem. Nunca deve ser vista como mero apêndice das unidades 

escolares, mas como núcleo ligado ao pedagógico. O bibliotecário trabalha com 

os educadores e não apenas para eles ou deles isolados. Integrada à comunidade 

escolar, a biblioteca proporcionará a seu público leitor uma convivência 

harmoniosa com o mundo das ideias e da informação. 

 

A biblioteca escolar é um espaço que possui uma herança educativa e de 

diversidades culturais, transformando-a num ambiente social, ou seja, diferentemente das 
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demais bibliotecas, a BE não é uma biblioteca para se ter silêncio, ela é um lugar de 

comunicação e interação, onde é divertido aprender a compartilhar aprendizados, 

principalmente se tratando de crianças. Ela oferece oportunidades e alternativas com o 

objetivo de atrair seus usuários e, provar para aqueles que ainda não sabem, que ler e 

adquirir conhecimento é uma aventura emocionante.  

Para a BE ter interação com o corpo docente, ela precisa estar inserida dentro do 

projeto pedagógico da instituição, complementando todo o programa proposto pela 

escola. Segundo Perucchi (1999, p. 80-81): 

 

[...]contribuir ativamente com a educação colocando à disposição dos 

professores, alunos e demais interessados, o material necessário para o 

enriquecimento do programa escolar, habilitando-os a utilizar os livros e 

desenvolver a capacidade de pesquisar, além de sustentar os programas de 

ensino. 

 

No entanto, ainda que ela tenha dificuldade de ser bem aceita pelos professores, 

funcionários, e até mesmo, os alunos, seu valor não é excluído, pois ela pode continuar 

atuante na comunidade em torno dela. Em outras palavras, essa biblioteca não depende 

do local a qual está inserida, porque ela mesma pode promover projetos que sirvam de 

interesse para qualquer pessoa que queira estar nela.  

Para Sales (2004, p. 42): 

O que importa pensar é que o conteúdo que se está disponibilizando irá, de 

alguma forma, aprimorar o conhecimento de alguém e, consequentemente, 

contribuir para seu desenvolvimento pessoal, e mais, este conhecimento e o seu 

desenvolvimento fatalmente irão-lhe propiciar um pensamento mais crítico, 

dando-lhe a possibilidade de melhor entender e questionar sua realidade. 

 

Segundo Fragoso (2002, p. 125) a “biblioteca escolar tem funções que podem ser 

agrupadas em duas categorias, a educativa e a cultural”. Na educativa ela reforça o 

trabalho do professor com o aluno, fornecendo a essas habilidades de manuseio dos 

acervos, motivando na busca do conhecimento, ajudando-os na consulta e uso do livro, 

entre outros. Na cultural ela realiza funções práticas e dinâmicas com o intuito de 

conquistar seus usuários, desenvolvendo projetos que estimulem o prazer por sua própria 

busca de ir além do que lhe é oferecido em sala de aula. 

Para Corrêa et al. (2002, p. 110), a biblioteca escolar é: 

[...] uma instituição onde estão organizados itens bibliográficos, como também 

outros meios, onde estão disponibilizadas as informações, de maneira que 

satisfaça seus usuários, despertando-os para a pesquisa e a leitura, 

desenvolvendo sua criatividade e sua consciência crítica. 
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No seu caráter individual a função da biblioteca é incentivar na criança o prazer 

em buscar novas experiências, a fim de contribuir na sua formação de um futuro cidadão 

crítico e reflexivo, ou seja, o objetivo da BE dentro da instituição de ensino é auxiliar a 

educação básica que essa dispõe. 

No coletivo a BE tem a oportunidade de colaborar com a instituição, promovendo 

uma melhor interação grupal e a comunicação entre os pares, através de atividades 

voltadas para pequenos grupos de alunos, em um lugar completamente diferente da sala 

de aula, repleto de novas possibilidades, onde os adultos (sejam responsáveis, 

professores, bibliotecários, etc.) podem compartilhar desse mesmo ambiente com os 

pequenos. 

Para Carvalho (2003, p. 22): a biblioteca escolar “[…] deve ser pensada como um 

espaço de criação e de compartilhamento de experiências, um espaço de produção cultural 

em que crianças e jovens sejam criadoras e não apenas consumidoras de cultura.”. 

Se por um lado, para os professores e funcionários a biblioteca precisa ter um 

acervo funcional e diversificado que contribui com seu desenvolvimento tanto 

profissional, como pessoal, para as crianças não é diferente. A BE precisa ser um espaço 

atraente, o qual apresente materiais que possibilitem o manuseio livre, dando a criança a 

oportunidade de aprender com seus sentidos, de acordo com seus interesses. Desse modo 

o espaço cativante em conjunto com um acervo próprio e desprendido para elas serve a 

dois propósitos:  

 

Por um lado, favorece o desenvolvimento interno da criança: especificamente, 

a preparação que deve preceder a estruturação de cada função do ego. Por outro 

lado, ele ajuda a criança a adquirir novas perspectivas na sua exploração do 

mundo objetivo. A criança toma consciência de certas qualidades dos objetos, 

suas interrelações, a existência dos princípios de diferenciação entre as 

categorias, sequências organizacionais, e técnicas especiais para o manuseio 

dos objetos. Ele desafia a inteligência da criança, a qual mostra-se primeiro 

intrigada, e depois, completamente absorvida. A cada descoberta, acende-se na 

criança uma centelha de “insight” que a leva a repetir interminavelmente o 

exercício que o havia provocado, e mesmo depois de dominar completamente 

este conhecimento, ela continua a aplicá-lo no manuseio de todo o tipo de 

objetos. O material não transmite à criança conhecimentos prontos. Em lugar 

disso, ele torna possível que elas reorganizem seu conhecimento de acordo com 

novos princípios, o que aumenta sua capacidade de aprender. Pelo fato do 

material servir a este propósito, Montessori referia-se a ele como “abstrações 

materializadas”. (MONTESSORI JR., 1965, p. 39-40). 

 

Percebemos que ao longo do tempo sempre surgiu a necessidade de se ter um 

espaço educativo, dentro do ambiente escolar, que estimulasse nos pequenos uma 
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curiosidade e disposição própria em desenvolver seus sentidos e seu raciocínio (ainda que 

não percebesse que estivessem fazendo isso).  Para Carvalho (1972, p. 197): 

 

Atualmente, as bibliotecas não são mais compreendidas como meros depósitos 

de livros, mas como uma fonte dinâmica de cultura que deve atender às várias 

e amplas necessidades de seus frequentadores. […] a biblioteca se integra com 

a escola, colaborando efetivamente com o professor em seus processos ativos 

de aprendizagem formando atitudes positivas, desenvolvendo as habilidades de 

estudo, pesquisa e consulta. 

 

Com isso surge uma esperança, podemos perceber que o assunto ‘Biblioteca 

Escolar’ nunca foi tão discutido como tem sido atualmente, sua importância para o 

desenvolvimento de um cidadão dentro da escola tem sido colocada em pauta de maneira 

cada vez mais recorrente, ao ponto de se criar uma lei intimando todas as escolas, sejam 

públicas e privadas, a terem uma biblioteca. A lei 12.244 de 24 de maio de 2010, Art. 3°, 

diz: 

 

Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 

progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos 

previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a 

profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 30 de junho de 

1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998. (BRASIL, 2010). 

 

Pela primeira vez na história da educação brasileira surge uma lei que beneficia 

tanto as bibliotecas escolares, como os bibliotecários atuantes nelas. Contudo, diante 

dessa lei percebe-se uma iniciativa ainda rudimentar, uma vez que não é demonstrada 

uma preocupação de grande parte das escolas em estabelecer bibliotecas dentro de suas 

instituições. Essa lei que foi estabelecida em 2010 e tem até 2020 para ser cumprida nas 

escolas. Por outro lado, ainda não possui uma fiscalização adequada por parte do setor 

competente encarregado em verificar o cumprimento dos termos previstos pela mesma, a 

favor dessa classe bibliotecária que ainda se vê esquecida na sociedade. Contudo, o 

Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), criado pela Lei nº 4084, de 30 de junho 

de 1962, que tem como dever primordial fiscalizar o exercício da profissão de 

bibliotecário, vem por meio do CRB da 7ª região fiscalizar de forma adequada as 

bibliotecas e seus profissionais qualificados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, 

zelando pela ética e exercício da profissão, conforme a legislação em vigor. (BRASIL, 

1962). 

Atualmente podemos observar um tempo em que todo o conteúdo de ensino 

dentro de sala de aula tem sido limitado a pequenas apostilas, ou livros didáticos que tem 
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se resumido cada vez mais em definir, por exemplo, 3 anos de estudo em um único 

exemplar. Delimitando, assim, o desenvolvimento intelectual e crítico dos alunos, 

passando a se tornarem pessoas conduzidas pelo que é ditado apenas, ao invés de se 

transformarem em seres reflexivos e formadores de opinião. Esse tipo de sistema, sendo 

desenvolvido durante anos, provoca uma acomodação por parte do corpo discente, o qual, 

além de não correrem atrás de novos conhecimentos, acabam por serem desestimulados 

a aprenderem até o que lhes é passado. Para Fonseca e Vilela (2013, p. 3): 

 

As análises dos materiais didáticos revelaram que o livro didático possui uma 

apresentação e tratamento de conteúdos diferenciados, tal como problemas que 

exigem raciocínio e exemplos de situações cotidianas; as apostilas são 

estruturadas privilegiando a mecanização e a memorização, fatores presentes 

nos exames vestibulares, utilizando de quadros de destaque e exercícios de 

aplicação de fórmulas matemáticas, além de exercícios retirados dos exames. 

 

A importância da biblioteca nesse meio vem justamente para contribuir no 

restabelecimento da educação no ambiente escolar brasileiro. A BE é um ambiente que 

possui um acervo diversificado e é organizado de maneira atraente, e que facilite a busca 

e o encontro do usuário com a informação desejada, dando a oportunidade do mesmo 

deparar-se com outras variadas informações no meio de sua busca. Para IFLA (2000): 

 

A biblioteca escolar oferece serviços de apoio à aprendizagem, 

disponibilizando livros e outros recursos informacionais aos membros da 

comunidade escolar, possibilitando-lhes tornarem-se pessoas críticas e usuários 

competentes de informações em todos os formatos e meios. 

 

A biblioteca é um ambiente ilimitado, e todo o acervo que ela possui é justamente 

para ultrapassar os limites do tempo, da geografia, da cultura, da história, entre outras 

quaisquer barreiras existentes, pois não há limites para o saber. Um dos principais papeis 

da BE é despertar desde cedo o prazer em aprender, e o outro é estimulá-lo, oferecendo 

instrumentos que ampliem cada vez mais o conhecimento, cooperando para o potencial 

desse usuário como um cidadão crítico e que sabe desenvolver um raciocínio lógico e 

cognitivo, consegue ampliar suas pesquisas, ao mesmo tempo que sabe viver em 

sociedade. 

Como espaço físico, a BE, considerando o fato de que, como biblioteca escolar, 

atenda, no que diz respeito o corpo discente, alunos de diferentes faixas etárias, como no 

caso de alguns colégios que vai do fundamental I até o pré-vestibular, por exemplo, o 

ideal, primeiramente, é que ela esteja inserida num lugar acessível. Ela deve estar em 

visibilidade e ter acessibilidade, no caso de alunos deficientes físicos, além de não ter 
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contato direto com o ambiente externo. Para Gonçalves (2011, p. 27-28) “[...] prédio da 

biblioteca tem que estar bem localizado, com instalações adequadas para leitura, estudo 

e atividades culturais, assim como precisa dispor de recursos tecnológicos e horário de 

funcionamento conveniente aos usuários.”. 

A biblioteca escolar deve ter um espaço amplo, para comportar tanto o acervo que 

atenda as crianças, quanto o acervo que atenda aos alunos maiores, de acordo com suas 

faixas etárias. Para Milanesi (1986, p. 257) se não for assim, “A biblioteca pode nascer 

numa sala, num galpão.”. 

Para os pequenos usuários, as estantes precisam ser menores para que eles 

consigam ter contato direto com o acervo desde cedo. É importante ter perto desses 

estantes tapetes coloridos que chamem a atenção deles e que os protejam de quedas, ou 

escorregões, pois sabemos que eles não param quietos, encher esse ambiente de cores e 

bichinhos ajuda a atrair a atenção deles ao mesmo tempo que os faz se sentirem “em 

casa”. 

Para os maiores (que já não é mais tão diferente dos adultos) as estantes precisam 

estar bem organizadas de maneira que facilite o acesso, as estantes precisam fazer um 

mix entre o acervo inteirado com a proposta da escola, e com o gosto dos leitores. Eles 

também precisam de um local onde possam ter silêncio e uma certa privacidade para 

estudarem e se concentrarem e de poderem discutir em seus pequenos grupos de estudo. 

Para Cabral (1989, p. 31) “[...] a biblioteca deve se tornar um espaço aberto, de diálogo e 

sobretudo de convivência, um verdadeiro ponto de convergência das manifestações 

culturais em todas as suas formas, onde qualquer pessoa possa se expressar.”. 

A BE não precisa necessariamente comportar apenas livros, mas pode ter em seu 

acervo todo tipo de instrumento capaz de contribuir com o desenvolvimento e conforto 

do seu usuário. Desde computadores e televisores, até jogos e brinquedos. E também pode 

oferecer um espaço para atividades dinâmicas e divertidas. Essas são as necessidades 

básicas que toda biblioteca escolar deve ter para atender de forma digna seu usuário, seja 

aluno, seja professor, funcionário, ou até mesmo qualquer pessoa que que tenha interesse 

nela. De acordo com Silva e Farias (2009, p. 195), “a biblioteca é um ambiente, por 

excelência, em que se encontra disponível uma variada gama de informações de toda 

natureza, principalmente informações que interessam à comunidade a qual a biblioteca 

atende”. 

No entanto, percebemos que a realidade atual do nosso país não corresponde as 

nossas necessidades educacionais, ou seja, se o próprio professor, que é considerado a 
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figura principal de educador na escola, tem sido limitado em sua maneira de ensinar, e o 

próprio espaço da instituição escolar tem sido esquecido, a BE não fica atrás, na verdade, 

ela tem permanecido em último lugar em toda essa situação.  

Para Bernardes, Pimentel e Santana (2007, p. 24): 

 

A experiência nos vem mostrando que na prática muitas das bibliotecas 

escolares vem sendo utilizadas inadequadamente, sobre a visão de um conceito 

ultrapassado. Assim, é comum observa-las sendo usadas como simples 

depósitos de livros. Com relação a questão administrativa também é comum 

encontrarmos à frente das bibliotecas escolares pessoas que, apesar de extrema 

boa vontade, não estão capacitadas para esta tarefa. 

 

Podemos observar que não é de hoje que a biblioteca ainda passa pela deficiência 

de profissionais que, em grande parte, não estão preparados, por conta, muitas vezes, de 

uma indiferença por parte das instituições de ensino, e outras por causa da falta de 

conscientização da mesma. Isso contribui no surgimento de uma barreira muito grande 

entre a própria biblioteca e seu usuário, pois esse não se sente abraçado por ela, já que 

tanto o profissionalismo, como o calor humano faltam nesse espaço. Nesse caso, muitos 

profissionais que vão parar dentro de uma biblioteca, não estão ali por escolha própria, 

mas, provavelmente, na sua maioria, por uma “escolha imposta”.  

Tem sido cada vez mais difícil encontrar escolas que possuam, ou que dizem 

possuir bibliotecas, a maioria que diz ter, na verdade apresentam espaços pequenos, que 

possuem na sua maioria computadores, poucos livros, sejam didáticos ou literários, no 

qual muitos dos livros didáticos estão mal localizados (quando não estão ainda embalados 

no chão), ou simplesmente não possuem livros, e apenas abrem espaço para os usuários 

lerem os seus próprios. Esse tipo de espaço geralmente é denominado como sala de 

leitura. Outras passam mais tempo trancadas, com horários para abertura extremamente 

reduzidos, e quando abrem chegam a cheirar a mofo. Para Silva (1995, p. 24-25): 

 

Quando existe biblioteca, esses espaços geralmente não passam de depósitos de 

livros e de outros objetos, com horários de funcionamento breves e irregulares, 

ou ainda são convertidas em espaços de punição (onde os alunos ficam de 

castigo para copiar trechos de enciclopédias porque se comportaram de modo 

inadequado em outros espaços escolares), cujos atendentes são professores 

aposentados ou readaptados, enfadados da sala de aula e de alunos. Essa 

situação torna-se mais preocupante quando pensamos que para a maior parte 

das crianças brasileiras o primeiro (ou único) contato com o livro ocorre na 

biblioteca escolar. 

 

Nesses dois casos a grande maioria dos profissionais que estão à frente desses 

espaços não são bibliotecários, na verdade, costumam ser aposentados ou estagiários de 
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outras áreas, ou até mesmo professores afastados por problemas de saúde, os quais não 

estão capacitados para estarem à frente desse espaço, por mais que tenham boa vontade. 

O que tem agravado muito todo o panorama da escola, pois se existe um lugar capaz de 

ampliar o conhecimento e agregar no crescimento do indivíduo de maneira pessoal e 

coletiva, além de ajudar a erguer uma instituição escolar, de forma que ultrapasse as 

limitações do dia a dia, mas esse lugar se encontra fechado ou mal utilizado, que futuro 

daremos à próxima geração?! 

Na próxima seção será abordado a contribuição da biblioteca escolar no hábito da 

leitura, através de atividades que ela fornece, as quais tem o objetivo de auxilia-las na 

compreensão da leitura e mostrar que existem diversas forma de se ler além da escrita. 

Tudo isso de forma divertida e desenvolta. 

3.2 A contribuição da biblioteca escolar  

 

Nessa subseção iremos ressaltar o papel educativo da biblioteca escolar. O 

objetivo é apresentar de que forma esse papel se difunde no contexto da educação 

brasileira, com o intuito de contribuir na compreensão do leitor sobre a atuação 

pedagógica desse espaço. 

 

A biblioteca escolar: Possui a função educativa e cultural. A primeira auxilia a 

ação do aluno e a do professor e, a segunda complementa a educação formal, 

ao oferecer possibilidades de leitura, colaborando para que os alunos ampliem 

os conhecimentos e as ideias acerca do mundo, além de incentivar o gosto pela 

leitura na comunidade escolar (RIBEIRO 1994, p. 61). 

 

Atualmente, a função da biblioteca escolar como ação pedagógica (no que diz 

respeito a educação básica) tem sido muito discutida no Brasil, principalmente por 

profissionais na área de biblioteconomia, e consequentemente, as deficiências que se 

apresentam nessa área se mostram tão presentes quanto suas funções. Para Lourenço Filho 

(1946, p. 4): 

 

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. 
 

Percebemos que na época em que Lourenço fez seu discurso já havia uma 

preocupação em como a BE desempenhava sua função dentro de uma instituição de 
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ensino, porém, a percepção do papel educativo da biblioteca escolar ainda era carente, e 

só salientava duas particularidades, as quais eram a leitura e a pesquisa. Com o tempo 

também foi sendo percebida a importância da ação cultural nesse espaço, o qual 

futuramente se juntaria aos dois anteriores para fortalecer a magnitude da ação 

pedagógica da biblioteca no âmbito escolar a qual está inserida.  

Segundo Bragatto Filho (1995, p. 7): 

 

A leitura não é comparável a nenhum outro meio de aprendizagem e 

comunicação, porque ela tem um ritmo que é governado pela vontade do leitor: 

a leitura abre espaços de interrogação, de meditação e de exame crítico, isto é, 

de liberdade; a leitura é uma correspondência não só com o livro, mas também 

com o nosso mundo interior, através do mundo que o livro nos abre. 

 

A função que mais tem se mostrado essencial na ação da BE e no discurso dos 

seus profissionais é a leitura. Esse é o assunto que mais se faz presente em todos os 

documentos referentes a área desde os primeiros escritos, até os mais atuais. Sempre 

esteve na mentalidade de qualquer cidadão que, ao menos, já ouviu falar em uma 

biblioteca, que essa tem uma grande responsabilidade no que diz respeito a leitura, seja 

ensinar, seja motivar, etc. E o que se considerava sobre a biblioteca escolar é que essa era 

a grande encarregada de formar seus leitores no hábito da leitura. Para muitos autores da 

área, a leitura era a ação central da biblioteca, ou seja, sem ela basicamente não haveria 

motivo para a existência de uma biblioteca dentro de uma escola. Para Queiroz (1982, p. 

87) “desempenhar papel ativo no processo educacional, persuadindo o corpo docente e 

discente a ler e usar livros, dando orientação na leitura e encorajando leitura de qualidade 

mais elevada e a formação do hábito de leitura por prazer e autoeducação”. A leitura é 

uma atividade que precisa ser sempre motivada, para gerar o prazer e com isso, tornar-se 

um hábito prazeroso. 

Segundo Negrão (1987, p. 95): 

 

A biblioteca escolar, interagindo de modo harmonioso com o corpo docente, 

poderá cooperar na formação de várias atitudes: o hábito de utilizar informação, 

o de pesquisa, o gosto pela leitura, o hábito de usar a biblioteca, além do 

desenvolvimento do pensamento crítico e a motivação para a educação 

permanente. 

 

A influência da leitura na vida das crianças e adolescentes ainda é um desafio no 

campo escolar, pois para essa ser bem desenvolvida é preciso que o ambiente onde a BE 

está inserida dê a elas um sentimento de liberdade que propicie o aprendizado, atendendo, 
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em harmonia com a escola, as expectativas dos alunos, onde o professor e o bibliotecário 

sejam, em parceria, os maiores incentivadores das novas descobertas da leitura.  

De acordo com Amaro (2007, p. 29), na BE: 

 

são realizadas diversas estratégias de leitura, tais como: leitura coletiva, 

individual, de escolha livre, orientada, silenciosa, jogralizada, pseudoleitura, 

contagem de histórias, exibição de vídeos, concursos de adivinhações e de 

trava-línguas, rodas de leitura e de conversas, audição de CDs educativos e de 

cantigas de roda, declamação de poesias, dramatização de histórias lidas, 

apresentação de peças teatrais, teatro de bonecos e etc. 

 

Com o objetivo de gerar no indivíduo, ainda na sua primeira fase de vida, o gosto 

pela leitura, foram sendo desenvolvidas na biblioteca atividades que promovessem o ato 

de ler como sendo algo dinâmico, realizado tanto em parceria como a sós também. A mais 

conhecida entre elas é a hora do conto (ou contação de histórias), a qual sugere a criança 

o estímulo de sua imaginação enquanto ouve palavras e vê expressões que, muitas vezes 

são novidades para ela, assim como acaba sendo uma grande oportunidade de apresentar 

palavras e significados novos que contribuem na sua imaginação, entre outras. Há 

também jogos educativos de perguntas e respostas, premiações como o leitor do ano, 

participação delas no mural da escola, sessão de cinema com filmes legendados a partir 

de livros que viraram filmes (melhor ainda se a biblioteca possuir esses livros), 

atividades/oficinas de criação dos seus próprios livros, e outras atividades variadas da 

leitura de forma lúdica, além de estender essas práticas de leitura para as famílias, no 

intuito de que essas se tornem as maiores incentivadoras. 

A leitura e a escrita são as primeiras aptidões essenciais que levam o ser humano 

para o exercício de sua cidadania e sua formação como cidadão no meio onde está 

inserido. Segundo Villardi (1994, p. 4): 

 

Construir uma concepção de mundo é ser capaz de compreender o que nos 

chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente frente às 

informações colhidas, o que se constitui como um dos atributos que permitem 

exercer, de forma mais abrangente e complexa, à própria cidadania. 

 

Logo após ser desenvolvido na criança o gosto pelo ato de ler, surge para a BE 

um novo desafio, além de estimular a satisfação pela leitura, ela passa a auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa, ou seja, é com apoio da biblioteca e do bibliotecário que o 

aluno aprende a acrescentar novas informações ao seu conhecimento. Ela passa a 

identificar as fontes fidedignas, daquelas que não são, quais são as informações realmente 

úteis para ela naquele momento, em outras palavras, separar para selecionar, selecionar 
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para utilizar, utilizar para aproveitamento, aproveitamento para uso e acesso desejável. 

Contudo, veremos com mais detalhes na próxima seção. 

Segundo Freire (2006, p. 45): 

 

é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em 

seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a 

ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os 

outros homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma 

educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue. 
 

Para Paulo Freire, educação é se comprometer com a vida, com o individuo, 

porque a educação proporciona a união das pessoas, ela permite enxergar, compreender 

o próximo e transformar a realidade individual e coletiva que o ser humano se encontra, 

portanto, para ele, a ação cultural vai proporcionar uma liberdade através do convívio 

com os demais, permitindo a troca de experiências, sendo uma das características 

fundamentais da ação cultural para libertação da classe dominada. Percebe-se que o 

conhecimento passa a ser criado pela ação cultural com base na realidade das pessoas e a 

BE é o espaço onde isso pode começar. Contudo, esse assunto será abordado melhor mais 

adiante. 

Para Campello (2002, p. 23): “A escola que pretenda investir na leitura como ato 

verdadeiramente cultural não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, 

interativa, espaço livre para expressão genuína da criança e do jovem”. Esse espaço sendo 

reconhecido dessa forma, proporciona um ambiente de integração a todos que passam por 

ela, por proporcionar um local agradável de leitura e prazer na busca de novos 

conhecimentos, no qual perde-se a noção de tempo, um ambiente descontraído de 

interação e troca de conhecimento, além de oferecer oportunidade de formação do senso 

crítico e a criatividade.    

A pesquisa está integralmente unida com a prática educativa da biblioteca escolar 

e essencialmente ligada a leitura, esta oferece novos horizontes para que o aluno avance 

no seu processo de aprendizagem.  Segundo Lerner (2006, p. 16): 

 

Aprende-se a ler por meio de muitas leituras, do conhecimento de diversos 

autores, de vários setores da cultura escrita, etc. Tudo isso depende de jornadas 

longas. É um processo em espiral, no qual se volta a certos conteúdos sob uma 

nova perspectiva. Há aspectos que ocorrem simultaneamente e necessitam de 

diferentes situações para que sejam apropriados. 

 

A pesquisa propicia que o aluno leia diversos documentos, colete opiniões e 

estudos de diversos autores, permitindo-lhe um conhecimento rico e vasto do que se 
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estuda, estimulando-o no seu desenvolvimento na construção de algo por si próprio, 

potencializando seu raciocínio lógico e crítico. Para Freire (1969, p. 124): 

 

Se, para uns, o homem é um ser da adaptação ao mundo (tomando-se o mundo 

não apenas em sentido natural, mas estrutural, histórico-cultural), sua ação 

educativa, seus métodos, seus objetivos, adequar-se-ão a essa concepção. Se, 

para outros, o homem é um ser de transformação do mundo, seu quefazer 

educativo segue um outro caminho. Se o encararmos como uma “coisa”, nossa 

ação educativa se processa em termos mecanicistas, do que resulta uma cada 

vez maior domesticação do homem. Se o encararmos como pessoa, nosso 

quefazer será cada vez mais libertador. 

 

Em suma, o que se explica é que todo o trabalho que envolve um educador precisa 

estar diretamente unido com a consciência e percepção que o indivíduo tem do homem e 

do mundo. A pesquisa, sem dúvida, permite ao aluno acrescentar novas informações além 

das recebidas, ou que debatam com aquelas adquiridas em sala de aula. Ela tira a 

dependência daquilo que foi adquirido em sala de aula, por meio dos seus livros e suas 

anotações, através, primeiramente de novos documentos entregues pelo bibliotecário, e 

logo após por instrumentos de pesquisa que a biblioteca fornece.  

Para Nitzke e Franco (2002, p. 24): 

 

Neste novo paradigma, o aluno transforma-se de um agente passivo de recepção 

dos conhecimentos repassados pelo professor em um ser ativo, responsável pelo 

próprio desenvolvimento. O professor, por sua vez, perde seu posto de detentor 

e repassador de conhecimento a passa a ser aquele que fomente o desequilíbrio 

cognitivo do aluno (na busca de um reequilíbrio em um nível cognitivo mais 

elevado). 

 

A pesquisa permite que o aluno debata com o professor de maneira ativa, firmando 

novos conhecimentos atribuídos através dela, e a biblioteca se torna a grande parceira 

tanto do aluno, quanto do professor, pois ambos encontram nela a possibilidade de correr 

atrás de novas informações, ponderar, discutir e refletir a respeito das novas descobertas. 

Para Ghedin e Franco (2006, p. 19): 

 

Refletir e investigar as formas diferenciadas de conhecimento e seus modos de 

produção e construção por meio de alternativas de pesquisa em Educação é de 

fundamental importância no momento em que a liberdade perde seu espaço para 

o desconhecimento, a ignorância, o fundamentalismo e a corrupção. 

Predominantemente, a pesquisa há de se propor como instrumento fomentador 

de consciências e ações críticas, que não só compreendam a existência e o 

mundo de modo diferente, mas que procurem produzir uma existência e um 

mundo qualitativamente melhor. 
 

A pesquisa permite ao aluno ter, não apenas outras visões de mundo, mas ações 

críticas, a partir de uma conscientização do mundo no qual ele vive e ampliando a sua 
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forma de enxergar a si mesmo e o seu próximo. Para Freire (1996, p. 16): só “nos 

tornamos capazes de comparar, de intervir, de decidir, de romper, por tudo isso, se nos 

fizermos seres éticos”. Os instrumentos que compõe a biblioteca escolar podem estimula-

lo no seu pensamento crítico e reflexivo, além de torna-lo mais humano, por meio da 

consciência de mundo que ele vai recebendo ao longo de sua pesquisa, e através da 

interação com os demais colegas de grupo (quando a pesquisa é feita em grupo). 

Para Franco (1997): 

 

Às vezes quando se fala em transformar os alunos em pesquisadores, se entende 

como desincumbir o professor de seu compromisso de dar aulas. Ora, a 

construção do conhecimento só se dá nas trocas com os outros, e o saber 

diferenciado do professor torna-se elemento essencial nesta construção. 

Portanto, não deixemos de lado a necessária dialogicidade da relação professor-

alunos. As trocas de ideias e os espaços de orientação que precisam ocorrer. 

 

Nesse contexto, o que cabe ao entendimento do professor é que tornar o aluno um 

cidadão crítico não elimina a grande importância que esse profissional tem como 

educador na vida dele, nem a biblioteca é a sua “rival”. Ambos reconhecem e continuarão 

reconhecendo a relevância e a influência do pedagogo na sala de aula. Contudo, se esse 

profissional se vê como o único detentor do conhecimento dentro de sala, isso permitirá 

uma limitação do prestígio de sua real função dentro de sala e na vida dos seus alunos. 

Nesse ínterim, é muito importante, principalmente para os usuários, que tanto a biblioteca 

como a sala de aula reconheçam cada um seu espaço e papel, sem deixar de interagir 

constantemente uma com a outra. O compartilhamento das informações só faz aumentar 

o conhecimento e a interação humana entre educadores e educandos, fazendo da escola 

um lugar de interação humana em todos os aspectos para o qual foi criada. Não existe 

imparcialidade quando o assunto é educação e muito menos ações singulares por parte de 

um educador, seja ele professor ou bibliotecário (MILANESI, 1986). 

Em outras palavras, cabe ao bibliotecário buscar participar do planejamento 

didático do professor, estar ciente dos projetos que o professor monta em sala de aula e 

conhecer todo o conteúdo explorado por ele, desse forma, o bibliotecário não apenas será 

capaz de orientar com maior objetividade o aluno, mas poderá demonstrar ao professor 

todas as possibilidades que a BE possui para contribuir de maneira eficaz e eficiente em 

todo o seu planejamento didático, permitindo-o elaborar suas aulas de forma mais segura 

em parceria com a biblioteca, no que diz respeito ao seu trabalho pedagógico. (SILVA, 

2003). 

Para Souza, Cavalcante e Bernadino (2009, p. 2):  
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A escola tem papel fundamental nesse contexto. É ela, o primeiro espaço 

legitimado de produção da leitura e da escrita de forma consciente. E dela, a 

responsabilidade de promover estratégias e condições para que ocorra o 

crescimento individual do leitor despertando-lhe interesse, aptidão e 

competência. Nesse sentido, a escola deverá contar com uma forte aliada: a 

biblioteca. 

 

A biblioteca escolar, com relação à pesquisa, permite ao aluno embasar todas as 

suas capacidades de conhecimento a serem aprimoradas, compondo novas aptidões de 

leitura e aprendizado. Permite que o usuário adquira de forma gradativa todas as 

habilidades de informação que se tornarão indispensáveis para localizar, selecionar, 

interpretar e utilizar a informação ou o conjunto de informações encontradas. 

Contribuindo com o papel da escola de fornecer ferramentas necessárias para a nova 

formação do indivíduo como cidadão. 

Nosso último ponto dessa seção é a biblioteca como ambiente de ação cultural, 

tornando-a como um centro de integração cultural, e sua influência dentro da escola. A 

cultura pode ser vista em dois aspectos, como um simples objeto criado pelo homem, ou 

como uma visão que ele tem de mundo, um conjunto de práticas sociais ou individuais 

(FLUSSER, 1983). 

A cultura é, portanto, uma herança que recebemos dos nossos antepassados, e 

aquilo que criamos por influência de coisas que aprendemos e absorvemos; logo, aprender 

mais sobre ela nos possibilita a não apenas aceitarmos aquilo que recebemos, mas a 

refletir sobre isso, em outras palavras, nos tornamos sujeitos responsáveis pelo que 

aceitamos, e não objetos daquilo que herdamos. 

A BE é capaz de trabalhar com a cultura nesses dois pontos, no primeiro ela pode 

contribuir com seu acervo, com os materiais e instrumentos que ela possui, já no segundo, 

para Tarapanoff (1982, p. 38) a biblioteca pode “reduzir a distância cultural entre o 

educando e seu meio social” e para Duarte (1998, p. 85) ela também pode “desenvolver 

o gosto pelo contínuo aperfeiçoamento educacional e cultural”, ou seja, a cultura aqui se 

trata de algo a ser aprendido e estimulado, de forma atrativa e dinâmica. 

Para Silva; Souza e Moraes (1999, p. 83): 

 

O uso de elementos culturais dá-se pela possibilidade de contato entre leitor e 

acervo, a partir do momento em que usuários potenciais, insistentemente 

convidados a participar das atividades da Biblioteca, podem tornar-se também 

usuários efetivos de livros, periódicos, vídeos, bases de dados, obras de 

referência, hipertextos, materiais esses disponíveis em vários suportes, além da 

produção intelectual da Universidade. 
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Por meio de instrumentos e seu acervo bibliográfico, a BE possibilita ao usuário 

ter contato direto com diversos materiais que remete a ele histórias que o estimulem a 

ampliar sua visão de mundo e refletir sobre seus próprios conceitos e crenças. 

A ação cultural é um dos principais meios que a biblioteca possui para conquistar 

todo o tipo de pessoas que carregam histórias de vida e culturas diferentes, dotadas por 

suas famílias e costumes além de crenças variadas. Através de atividades, que em alguns 

casos, não se diferenciam das recreações que as crianças estão acostumadas, o que se 

torna um fator positivo, por se tratar de algo que faz parte da realidade delas, cativando 

novos usuários, e preservando os que já são. O mais interessante na BE é que ela pode 

utilizar seu acervo cultural em oficinas e atividades complementares à sala de aula, 

oferecendo o espaço e o material necessários, para um momento de prazer e 

conhecimento. 

Para Bakhtin (2003, p. 366): 

 

Colocamos para a cultura do outro, novas questões que ela mesma não se 

colocava; nela procuramos respostas a essas questões, e a cultura do outro nos 

responde, revelando-nos seus novos aspectos, novas profundidades do sentido. 

Sem levantar nossas questões, não podemos compreender nada do outro de 

modo criativo (é claro, desde que se trate de questões sérias, autênticas). Nesse 

encontro dialógico de duas culturas elas não se fundem nem se confundem; 

cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas elas se 

enriquecem mutuamente.  

 

A BE garante a toda comunidade escolar e a que está em torno dela, a interação 

entre pessoas de diversas culturas e no que diz respeito as crianças isso é incrível, pois 

possibilita a essas pequenas terem aproximação e construírem relacionamentos com 

aquelas que são diferentes delas, permitindo-as conhecer, respeitar e valorizar o próximo 

e a si mesmas, por meio de contatos interativos, como as conversas, os interesses em 

comum, as curiosidades compartilhadas, etc. Transformando o acervo cultural em um 

grande contexto cultural (FLUSSER, 1983). 

Para Gonçalves (2011, p. 39): 

 

Pode-se afirmar que só se trata de ação cultural aquela que deixa marcas, que 

modifica ou provoca o pensamento cognitivo de um indivíduo[...]. Entende-se 

que ações culturais em bibliotecas são mecanismos utilizados para proporcionar 

diversas formas de leitura de mundo, que venham a envolver todas as 

dimensões dos sentidos, indo além da mera leitura imediata da realidade 

circundante. 

 

A ação cultural na biblioteca deve realizar suas atividades inicialmente a partir da 

realidade e das vivencias individuais e mesmo as coletivas dos indivíduos, buscando 
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estreitar os laços com o ambiente onde esses estão inseridos, a ponto de conquistar sua 

mente e suas emoções, no intuito de cativá-los a uma nova expectativa de vida, ampliando 

a visão de cada ser humano, dando a clara oportunidade de se colocar no lugar do próximo 

e, assim, valorizá-lo como gostaria de ser valorizado. 

Para Andretti; Calegaro e Machado (2008, p. 192): 

 

A ação cultural nada mais é do que o conjunto de ações desenvolvidas com o 

objetivo de criar condições de interação aos usuários e visitantes ao acervo da 

biblioteca bem como o acesso as informações culturais. Esse serviço é 

responsável pela organização, programação, execução e divulgação de eventos. 

 

Na BE as atividades com estímulo cultural são desenvolvidas de diversas formas, 

podem ser elas: teatro de fantoches, oficinas de artes, sarau de poesias, músicas (como 

cantigas de roda, por exemplo), produção literária, a hora do conto, filmes e 

documentários, entre outras, capazes de promover a interação dos alunos/usuários, entre 

eles e com o acervo cultural na biblioteca.  

Para Chauí (2008, p. 57):  

 

O termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, sendo agora 

entendida como produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, 

dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas da habitação, do 

vestuário e da culinária, das expressões de lazer, a música, da dança, dos 

sistemas de relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco ou 

estrutura da família, das relações de poder, da guerra e da paz, da noção da vida 

e morte. A Cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos 

humanos elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, 

definem para si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo 

(passado, presente e futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido de 

próximo e do distante, do grande e do pequeno, do visível e do invisível), os 

valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, 

instauram a ideia de lei, e, portanto, do permitido e de proibido, determinam o 

sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano. 
 

A cultura está em todas as partes do nosso cotidiano, tudo pode se transformar em 

nosso meio cultural, desde as nossas relações externas, através do meio em que estamos 

inseridos e das pessoas as quais convivemos, até o nossos pensamentos e concepções de 

mundo. A ação cultural vem nos aproximar, estreitar o contato e nos dar conscientização 

humana em relação aquilo que nos cerca. Ela vem despertar em nós o respeito e a 

aproximação com o outro, nos educar em sociedade, quebrando intolerâncias e trazendo 

de volta princípios e valores, que em algum momento foram perdidos junto com o real 

significado de cultura. Portanto, a ação cultural vem trazer à tona alguns valores, ao 

mesmo tempo que abre portas para novas perspectivas e novos sonhos.  
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A BE é um local onde história e memória interagem em parceria. Para Gondar 

(2005, p. 15): 

 

A memória social, como objeto de pesquisa passível de ser conceituado, não 

pertence a nenhuma disciplina tradicionalmente existente, e nenhuma delas 

goza do privilégio de produzir o seu conceito. Esse conceito se encontra em 

construção a partir de novos problemas que resultam do atravessamento de 

disciplinas diversas. 

 

A BE é um ambiente que une diversas histórias contadas por diferentes 

perspectivas de autores, complementando-se entre si e fomentado a memória daquele, ou 

daqueles que foram em busca do conhecimento. Além de poder oferecer a mesma história 

contada por diferentes visões de autores, propiciando, também, por meio de atividades, 

debates e discussões em grupos, através de oficinas e trabalhos no âmbito cultural, a 

expansão do conhecimento do indivíduo de forma singular e social.  

Para Gondar (2005, p. 17): 

 

Há sempre uma concepção de memória social implicada na escolha do que 

conservar e do que interrogar. Há nessa escolha uma aposta, um penhor, uma 

intencionalidade quanto ao porvir. Tanto quanto o ato de recordar, nossa 

perspectiva conceitual põe em jogo um futuro: ele desenha um mundo possível, 

a vida que se quer viver e aquilo que se quer lembrar. O conceito de memória, 

produzido no presente, é uma maneira de pensar o passado em função do futuro 

que se almeja. Seja qual for a escolha teórica em que nos situemos, estaremos 

comprometidos ética e politicamente. 

 

Fundamentado nessa concepção, também, que o bibliotecário baseia-se na 

manutenção e ampliação do seu acervo, no intuito de mantê-lo sempre atualizado 

conforme as necessidades dos seus usuários, e sempre na intenção de conquistar os 

usuários em potencial, ou seja, novos usuários, com o intuito de atender as necessidades 

informacionais e, se possível, superar as expectativas deles. 

Para Nora (1993, p. 9): 

 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está 

em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. 

 

As pessoas possuem uma memória viva, porém em processo de construção 

decorrente de suas experiências e influências de diferentes meios, como os obtidos em 

sala de aula, na família, com os amigos, etc.   

Nesse contexto, Jeremias nos aconselha a “Quero trazer à memória o que me pode 

dar esperança” (BÍBLIA, Lamentações, 3:21). 
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Por isso é muito importante compreender que a concepção de vida do ser humano 

e tudo que envolve o ser é consequência do que é absorvido por ele e daquilo que 

influencia na sua memória. Através do seu acervo e de sua maneira de trabalhar, a BE 

oferece ao seu usuário a chance de ir além da história escrita no intuito de motivar à sua 

maneira de vê-la por meio da experiência de leitura e das atividades realizadas nesse 

espaço. A missão desse ambiente é contribuir na construção e evolução da memória de 

forma crítica daí se dá a importância do acervo e do espaço atenderem a necessidade do 

público alvo. 

Na próxima seção falaremos sobre as funções desempenhadas pelo profissional 

bibliotecário e sua importância dentro da biblioteca escolar, como educador, mediador da 

informação, no seu relacionamento profissional com o corpo discente e docente, assim 

como aqueles que desejam participar de alguma forma da BE. Ressaltaremos ainda, seu 

desempenho como agente cultural e como esse pode auxiliar seu usuário no que diz 

respeito ao letramento informacional. 
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4 O PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Nessa seção será abordado, baseado na lei, a função do bibliotecário escolar como 

educador, administrador, agente cultural e como pessoa, no que diz respeito ao seu 

relacionamento com o professor, com o aluno e toda a comunidade escolar, assim como 

todo aquele que deseja usufruir do material e da assistência que a biblioteca escolar 

possui. 

De acordo com a Lei 4084, criada em 30 de junho de 1962, o exercício da 

profissão de bibliotecário “Dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula seu 

exercício” (BRASIL, 1962). E ainda, conforme a Constituição Brasileira “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer” (BRASIL, 1998).  

E ainda, Guimarães (1996, p. 3), se manifesta da seguinte forma: 

 

Ao tratar do profissional a lei estabelece a reserva de mercado, vinculando o 

exercício profissional à devida habilitação legal para tanto, habilitação essa 

oriunda da cursos superiores de Biblioteconomia brasileiros devidamente 

reconhecidos ou ainda por instituições estrangeiras desde que com revalidação 

de diploma no Brasil. Nesse sentido, a lei houve ainda por bem resguardar 

direitos adquiridos anteriormente à sua promulgação. 

 

Pode-se compreender aqui que, independente da biblioteca em que atue, o 

bibliotecário exerce a sua função de educador, por instruir o usuário com relação 

utilização e aproveitamento do espaço e do material existente na biblioteca de forma 

autônoma e responsável. Contudo, nem sempre esse profissional teve a ideia tão clara da 

sua influência profissional, como nos dias atuais. Para Campello (2009, p. 31):  

 

Durante muito tempo a função educativa do bibliotecário foi exercida de 

maneira prática e intuitiva, e o atendimento e o auxílio ao leitor feitos de 

maneira informal. A institucionalização ocorreu com a criação do serviço de 

referência, formalizado no primeiro congresso da American Library 

Association (ALA), em 1876, quando o bibliotecário norte-americano Samuel 

Sweet Green […], da Worcester Free Public Sweet, apresentou o trabalho 

intitulado The Desirableness of Establishing Personnal Intercourse and 

Relations Between Librarians and Readers in Popular Libraries. A expectativa 

do autor era que os bibliotecários ensinassem os usuários a usar a biblioteca, 

respondessem as questões dos leitores e os auxiliassem a selecionar bons livros. 

Essa foi a primeira vez que o trabalho de referência foi formalmente discutido 

no âmbito da profissão. 

 

Percebemos que a mais de um século já se discute qual deve ser a verdadeira 

postura do bibliotecário e que esse é, sim, um educador, pois tem a missão de auxiliar no 



51 

 

manuseio das ferramentas de busca e encontro da informação, para melhor 

aproveitamento da mesma. A partir dessa preocupação começa a ter uma percepção do 

desempenho desse profissional como educador, o que, por sinal, será desempenhado 

nesse trabalho no âmbito da biblioteca escolar. 

Para Silva (2003, p. 79) cabe:  

 
[...] ao bibliotecário escolar, visto como educador, cabe dedicar-se menos às 

atividades mecanizadas e muito mais a programas de incentivo à leitura, junto 

aos alunos, com o apoio dos outros educadores da escola, como professores e 

especialistas. [...] a tarefa de orientar o aluno na utilização da biblioteca e, 

principalmente, o de despertar nele o gosto e o hábito da leitura são as 

atribuições mais reveladoras da natureza educativa do trabalho 

biblioteconômico na escola.   

 

Como educador, o bibliotecário escolar não é apenas a pessoa responsável pela 

promoção de leitura na biblioteca, ou um orientador bibliográfico, mas esse, também, 

trabalha com o letramento informacional, ou seja, ele atua como mediador na formação 

de jovens e crianças capazes de aprender com a informação. 

Para a biblioteca escolar o letramento informacional foi criado com o objetivo de 

auxiliar os leitores a compreenderem melhor a estrutura própria daquele espaço e a tratar 

com as fontes de informação ali existentes (CAMPELLO, 2009). 

O letramento informacional faz parte da função educativa do bibliotecário, 

preparando o estudante a lidar com os diversos meios informacionais hoje disponíveis, de 

maneira que se estabeleçam na sociedade como aprendizes abertos a novas informações, 

porém críticos. Segundo à American Library Association (ALA, 1989, p. 1):  

Para possuir letramento informacional, uma pessoa deve ser capaz de 

reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de 

localizar, avaliar e usar efetivamente a informação [...]. Resumindo, as pessoas 

que possuem letramento informacional são aquelas que aprenderam a aprender. 

Elas sabem como aprender, pois, sabem como o conhecimento é organizado, 

como encontrar a informação e como usá-la de modo que outras pessoas 

aprendam a partir dela. 

 

O bibliotecário escolar é o profissional que vai ensinar o estudante a como 

aprender por conta própria, ou seja, ele vai oferecer aos estudantes a capacidade de se 

adaptarem aos novos instrumentos informacionais baseados no conhecimento, de forma 

a saber localizar, selecionar e interpretar a informação com responsabilidade. Assim, o 

bibliotecário ajuda o aluno a construir seu próprio conhecimento, com base em suas 

experiências, utilizando diferentes fontes de informação, propiciando a ele uma variedade 

de documentos disponíveis em diversos meios e gêneros. É nesse percurso que o 

bibliotecário entra oferecendo maneiras de aprender a se desenvolver no atual mundo 
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informacional de forma eficiente. A escola é o espaço ideal para que o estudante aprenda 

e aprimore essa habilidade, através da prática. Para Campello (2009, p. 22): “[…] a 

habilidade de usar informação é o ponto-chave para a aprendizagem independente ao 

longo da vida”. Esse ponto-chave será desempenhado, primeiramente pelo profissional 

da informação, utilizando-se de suas atribuições educativas em parceira com as 

necessidades e conhecimentos prévios do seu usuário.  

Para Corrêa et al. (2002, p. 121): 

 

[...] o bibliotecário desempenha algumas funções educativas [...] sua função 

educativa concentra-se no sentido de auxiliar a comunidade escolar na 

utilização correta das fontes de informação, dando um embasamento para que 

o educando saiba usufruir esses conhecimentos, também fora do ambiente 

escolar. Ele ensina a socialização, através do compartilhamento de 

informações, de utilização de materiais e ambientes coletivos, preparando assim 

o educando no desenvolvimento social e cultural. 

 

O papel educador do bibliotecário é ensinar seu usuário a ter o domínio sobre suas 

habilidades em acessar, avaliar, reconhecer e utilizar a informação verídica, assim ele 

provavelmente será capaz de construir seu próprio saber ao longo de sua vida, tornando 

o aprendizado algo contínuo e dinâmico.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p. 28): 

 

Não basta visar à capacitação dos estudantes para futuras habilitações em 

termos das especializações tradicionais, mas antes trata-se de ter em vista a 

formação dos estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o 

desenvolvimento de novas competências, em função de novos saberes que se 

produzem e demandam um novo tipo de profissional, preparado para poder 

lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de responder a novos ritmos e 

processos. Essas novas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, “aprender a 

aprender”. Isso coloca novas demandas para a escola. A educação básica tem 

assim a função de garantir condições para que o aluno construa instrumentos 

que o capacitem para um processo de educação permanente.  

 

No Brasil, percebe-se que atualmente há um interesse por parte do bibliotecário 

de participar das questões pedagógicas, pois ele sabe que sua função tem a capacidade de 

acrescentar, e muito, numa instituição de ensino, porém ele ainda precisa se esforçar para 

desempenhar suas competências em meio ao corpo docente e discente. Contudo, o próprio 

PCN orientam o desenvolvimento dessas capacidades e em seu documento consideram 

de forma favorável todas as práticas que envolvem a BE e o exercício do bibliotecário 

como educador. 
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Para desempenhar sua função, o bibliotecário precisa ter bem claro em sua mente 

qual a contribuição ele pode dar à escola e quais as habilidades ele pode ajudar a 

desenvolver nos alunos, porque é esse o profissional que compreende a BE como o espaço 

modelo para os estudantes usufruírem e levar isso para quaisquer outros espaços 

informacionais ao longo de sua vida. Esse profissional não só desperta o prazer pela 

leitura, mas instrui o aluno na sua pesquisa, familiarizando-o com as diversas fontes de 

pesquisa, tais como: livros, enciclopédias, jornais, almanaques, revistas, dicionários, 

internet (seja onde for seu acesso), entre outras fontes. O bibliotecário, também, vai 

instruí-lo na elaboração e na normatização do seu trabalho. Logo, percebemos que sua 

função de educador é diferente da função de educador do professor, um complementa o 

outro. O bibliotecário auxilia o aluno a desenvolver as atribuições oferecidas em sala de 

aula e as que já vem com o próprio indivíduo. 

Para Campello (2009, p. 53): Os diversos autores que falam sobre a BE, 

 

[…] aconselham o bibliotecário a participar efetivamente das atividades 

escolares, isto é, de reuniões pedagógicas, do planejamento de projetos e do 

processo de elaboração curricular. E, é claro, a desenvolver atividades com 

alunos. Reforçam que é necessário o entrosamento entre a biblioteca e a escola, 

que o bibliotecário deve atuar em consonância com a sala de aula e interagir de 

modo harmonioso com o corpo docente. 

 

Pode-se perceber que o trabalho em equipe faz toda a diferença, principalmente 

quando se trata de um ambiente educacional, porém para que o trabalho em conjunto do 

bibliotecário com a equipe pedagógica ocorra com sucesso, é preciso que haja 

companheirismo, afinidade e entrosamento. Se por um lado os professores precisam 

reconhecer o papel fundamental da BE e, assim, buscar desempenhar seus projetos com 

o apoio do bibliotecário, dando ouvidos para o que ele tem a dizer, por outro lado o 

profissional da informação precisa estar consciente de quais são os materiais que ele 

possui na biblioteca e como ele pode auxiliar o professor com eles. Para isso, é 

fundamental que ele busque conhecer a proposta pedagógica da instituição de ensino e 

como os professores pretendem exerce-la com seus alunos. De acordo com Silva (2003, 

p. 77):  

 
[...] a participação do bibliotecário escolar no planejamento didático do 

professor é outra atribuição de cunho educativo[...]. Ciente do planejamento do 

professor, o bibliotecário escolar conhecerá os conteúdos que serão explorados 

e, assim, poderá orientar com maior objetividade e eficácia a inserção da 

biblioteca no ensino/aprendizagem. [...] o bibliotecário poderá apresentar ao 

professor as possibilidades informativas da biblioteca escolar com relação à 

disciplina que irá lecionar. 
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A partir do momento em que o bibliotecário conhece o seu espaço de atuação e o 

que ele tem para oferecer e subsidiar com as informações e com os instrumentos que 

compõe o acervo da biblioteca, ele se torna capaz de complementar na elaboração do 

planejamento didático do professor e em sua aula. Permitindo aos dois profissionais terem 

cada vez mais assuntos em comum no que diz respeito ao conteúdo do planejamento 

pedagógico, ampliando o nível de pareceria entre ambos. Para Campello (2009, p. 59): 

 

A colaboração do bibliotecário no âmbito da pesquisa escolar acontece 

geralmente, quando o professor, antes de iniciar um projeto que requeira a 

utilização de materiais da biblioteca, procura o bibliotecário para informá-lo 

sobre detalhes, especialmente o tema a ser abordado no trabalho. 

Antecipadamente, o bibliotecário verifica e separa o material disponível. É o 

nível chamado de cooperação, em que o bibliotecário atua apoiando o trabalho 

do professor. 

 

Entende-se que a função do bibliotecário é cooperar com a proposta pedagógica 

da escola, não apenas no intuito de ajuda-la a conquistar o resultado esperado de maneira 

satisfatória, mas permitindo que todos ali possam ir além das expectativas de ensino e 

aprendizado. Dessa forma, além do professor, o bibliotecário também ganha o 

reconhecimento de toda a escola, como o diretor, os funcionários e de toda a equipe, por 

exemplo. Segundo Campello (2009, p. 61): “A colaboração, portanto, deve ser analisada, 

não como o fim, mas um meio de alcançar coletivamente o êxito da aprendizagem dos 

alunos”. Em outras palavras, a função do bibliotecário não é somente auxiliar, mas 

acrescentar no processo educativo da escola, sendo participante direto dos 

acontecimentos pedagógicos que envolve todo o corpo escolar. 

Para Campello (2009, p. 57), o bibliotecário: 

 

[…] se envolve continuamente com os professores, além de participar de 

encontros para discutir mudanças curriculares ou de comissões e 

desenvolvimento curricular. Nesse nível, o envolvimento com a direção da 

escola é fundamental, já que é preciso garantir o tempo para encontros e 

discussões, os recursos para o desenvolvimento das atividades e a criação de 

clima propício para o trabalho colaborativo.  

 

O bibliotecário é um profissional ativo e dinâmico dentro da biblioteca e fora dela 

também, ele tem que se engajar com as atividades programadas na instituição de ensino, 

como projetos referentes as datas comemorativas (dia do índio, dia de Tiradentes, dia 

internacional do livro infantil, dia do descobrimento do Brasil, dia do soldado, dia 

consciência negra, entre outros), nas quais pode-se realizar um trabalho educativo, 

prazeroso e que esteja envolvido com toda a escola, participar de reuniões e palestras 

realizadas dentro da instituição, além de sempre se mostrar interessado com o trabalho 
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realizado por todos. Dessa forma ele pode implementar novas ideias na biblioteca levando 

ao conhecimento de todos. Segundo Campello (2009, p. 58): 

 

Quando toma a iniciativa de propor um projeto, o bibliotecário procura a 

aprovação, não só dos dirigentes, mas também dos professores, dando 

esclarecimentos e buscando garantir a adesão, seja formalmente, seja 

motivando e estimulando a participação. É comum também a biblioteca 

participar de projetos coletivos da escola, como festas comemorativas ou 

eventos culturais.  

 

Essa colaboração faz com que toda a comunidade escolar se sinta participante e 

responsável pelo trabalho desempenhado na biblioteca, e permite que esse local seja visto 

como um espaço comum a todos, onde os usuários não vão apenas para adquirir 

conhecimento, mas para produzir conhecimento, permitindo maior proximidade entre ele, 

os alunos e os funcionários da escola. Segundo Fragoso (2002, p. 127): 

 

Na função educativa, representa um reforço à ação do aluno e do professor. 

Quanto ao primeiro, desenvolvendo habilidades de estudo independente, 

agindo como instrumento de autoeducação, motivando a uma busca do 

conhecimento, incrementando a leitura e ainda auxiliando na formação de 

hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do livro, da biblioteca e da 

informação. Quanto à atuação do educador e da instituição, o bibliotecário 

complementa as informações básicas e oferece seus recursos e serviços à 

comunidade escolar de maneira a atender as necessidades do planejamento 

curricular.  

 

Compreende-se que a parceria pedagógica do bibliotecário escolar não é apenas 

com o professor, mas com toda a equipe da escola, pois essa também será alcançada com 

os resultados que a BE pode proporcionar aos seus usuários, e isso também envolve uma 

boa administração. Para que esse profissional consiga administrar a BE, ele precisa, para 

Baptista e Mueller (2004, p. 65): 

 

o bibliotecário, objetivando ser um profissional da informação exigido pelo 

mercado, [...] precisa ser capaz de interagir com o mundo do trabalho atual, com 

uma especialização e qualificação adequadas, uma integração organizacional, 

uma capacidade de trabalhar em equipe, com atitudes comportamentais, 

somando a formação com a educação continuada e o aprendizado autônomo. 

 

Com tudo isso mencionado até aqui nessa seção, percebemos que o bibliotecário 

passa a ser reconhecido como um agente transformador, por permitir que os usuários se 

tornem aptos e livres em realizar suas próprias pesquisas e leituras contando com todo 

auxílio necessário do bibliotecário, mas sem depender única e exclusivamente dele.  Para 

isso acontecer é necessário que o profissional bibliotecário tenha em mente de que não é 

ele o foco principal da biblioteca, mas sim o acervo que a constitui. 
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Conforme Almeida Junior (2000, p. 36) afirma que: 

 

Entre as atribuições do bibliotecário está, até hoje, a formação do acervo e, 

dentro desta, a determinação do que deve ou não fazer parte do universo 

disponível para leitura e de informações acessíveis para uma determinada 

comunidade. A globalização e as tecnologias da informação disponíveis hoje 

quebram a ideia de um acervo restrito a quatro paredes, mas, mesmo assim, não 

diminuem a responsabilidade do bibliotecário na relação fontes e necessidade 

de informação. 

 

O bibliotecário escolar, assim como todo bibliotecário, também, é responsável  

pela parte técnica, como: catalogação, organização do material nas estantes, seleção dos 

materiais a serem descartados e quais serão os novos adquiridos pela BE, organização do 

acervo, como será realizada a parte de empréstimo e devolução, assim como a definição 

de qual tipo de multa será dada para aqueles que, por ventura, atrasarem, lembrando que 

a BE atende usuários de diferentes faixas etárias e toda a forma de administração precisa 

estar correspondendo as necessidades de todos.  

Segundo Walter e Baptista (2007, p. 30): 

 

É muito interessante como o aspecto visual e comportamental dos bibliotecários 

realmente permeia o imaginário popular, associando a profissão a mulheres, em 

geral idosa [...] com dois adereços principais, [...] que são os indefectíveis 

óculos e o famigerado coque nos cabelos, além de uma postura geralmente 

antagônica e pouco receptiva para os usuários, provavelmente em gesto que 

indique um enfático pedido de silêncio.  

 

A postura pessoal do bibliotecário escolar com os alunos também influencia muito 

no desempenho da sua atividade profissional. Para ele conquistar esses usuários, não basta 

ter um espaço amplo e atraente, ou um acervo ricamente completo, esse profissional 

precisa ter um contato olho no olho, sorriso com sorriso, ou seja, mais humanizado. Ele 

precisa ser amável, receptivo, solícito, agradável, acolhedor, estimulador, pronto a 

entender as necessidades deles (principalmente dos pequenos), mesmo que não tenha a 

ver com um ambiente comum de uma biblioteca comum, até porque a biblioteca escolar 

é um ambiente mágico e especial.  

 Segundo Silva (1997, p.106) a biblioteca escolar:  

 

Sem o bibliotecário, com os seus conhecimentos organizacionais e de 

orientação, o espaço dos livros torna-se altamente caótico e tende a perecer 

rapidamente. Sem livros, o espaço torna-se inútil. Sem usuário, o espaço da 

biblioteca não se dinamiza, perde o seu valor e morre.  

O bibliotecário participa diretamente na formação dos seus usuários, pois ele, 

como educador, dentro do espaço da biblioteca, tem a oportunidade de relacionar-se com 
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seus leitores de forma direta e pessoal, logo, se torna capaz de identificar as preferências 

informacionais de cada um (e do grupo) e, assim, analisar o material adequado para cada 

faixa e reconhecer as principais atividades que podem ser realizadas na BE com o intuito 

de incentivar o hábito da leitura. 

Sem dúvida, essa atitude contribui para o desenvolvimento e desempenho das 

tarefas que se deseja realizar com as crianças de maneira mais divertida e até mais fácil, 

pois elas mesmas vão sentir prazer no ambiente e confiança no adulto. E uma das 

atividades que mais será perceptível nesse trabalho, em forma de divertimento e 

descontração, será a ação cultural.  

Para José Filho (2009, p. 27-28): 

 

O bibliotecário exercendo o papel de agente cultural é, por excelência, um ser 

dialógico, é aquele que empregará em sua ação os pronomes “eu, tu, nós, vós e 

eles”. Sem esta clareza de diálogo corre-se o risco de se tornar um ditador de 

normas. [...] o bibliotecário como agente cultural é um ser humilde, pois a 

autossuficiência é incompatível com o diálogo. Caso ele se coloque em um 

pedestal acima dos indivíduos com os quais irá se relacionar ficará impossível 

esta aproximação visto que eles não se tornarão seus iguais na pronúncia. 

 

O bibliotecário escolar, como agente cultural, não apenas apresenta os elementos 

culturais aos seus usuários, mas procura exercer um diálogo com eles através desses 

elementos, mostrando a fundo, a pluralidade de sons, imagens, cheiros, sabores e toda a 

gama de significados e interpretações que podem-se extrair de cada elemento cultural. 

Nesse momento ele é o responsável por alargar a criatividade de cada uma, aproximando-

as das diferenças, tornando-as mais sensíveis e receptivas ao novo e estimulando o 

convívio com aquilo que não é determinado, ou tido como estranho socialmente. Quando 

o profissional bibliotecário se propõe a ser um agente cultural, ele cria um ambiente 

propício para contribuir no desenvolvimento crítico e lúcido de uma criança e de um 

jovem em formação. 

Para Flusser (1983, p. 153): 

 

Uma cultura libertadora não consideraria as necessidades culturais como um 

pretexto para alimentar um sistema comercial ou ideológico, mas se engajaria, 

em primeiro lugar, num processo que visaria dar a cada homem a possibilidade 

de descobrir suas verdadeiras necessidades – decorrentes de sua cultura [...] – 

para um segundo tempo, lhe dar as possibilidades de satisfaze-las. Somente 

assim poderá ser evitada uma cultura elitista, alienada ou reacionária.  

Propiciar a aproximação da cultura, por meio da ação cultural e do bibliotecário 

como um verdadeiro agente transformador do meio, ainda na fase inicial da existência de 
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um ser humano é dar a oportunidade dele participar da vida em sociedade de maneira 

mais íntegra e humana. 

Para os bibliotecários escolares, chegou o momento de demonstrarem todo o seu 

potencial na sociedade da informação e do conhecimento, tomando a iniciativa em buscar 

parcerias com a comunidade escolar e com todos que quiserem contribuir com esse 

trabalho, cativando seu espaço dentro da instituição de ensino, nas reuniões, perante a 

visão de todo corpo docente, discente e a comunidade em torno dela, garantindo seu 

espaço em todos os trabalhos oferecidos pela escola, e que, exercendo seus direitos 

apoiados pela lei 12.244/2010, pelos conselhos regionais de Biblioteconomia, e outros 

que fortalecem o exercício das atividades e o desenvolvimento da biblioteca escolar que 

depende dessa interação entre os profissionais e a comunidade.
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CONCLUSÃO 

Após algum tempo estudando sobre a biblioteca escolar, o profissional 

bibliotecário e a importância de cada um na educação, pude perceber o quanto essa área 

é desvalorizada e depreciada, principalmente pelo próprio profissional da informação. 

Aprendi a me apaixonar pela área através dos estágios que realizei, tanto na 

biblioteca infantil, como na escolar, e me senti motivada através de pequenas discussões 

em sala de aula a respeito do tema em questão. Diante disso me senti impulsionada a 

realizar esse trabalho baseada numa análise bibliográfica, no intuito de examinar todo o 

conteúdo referente à educação, uma vez que a biblioteca escolar é o coração da escola.  

Levando-se em consideração os argumentos apresentados nesse trabalho, o 

objetivo, primeiramente, é contextualizar o leitor sobre a realidade da educação brasileira, 

através de sua origem e influências oriundas de outras culturas, que aliás o Brasil tem até 

hoje. Ao longo da história da educação brasileira pude perceber as diversas 

transformações que essa passou. Algumas contribuíram para o avanço e outras para o 

retrocesso da educação, porém por mais boa vontade que muitas autoridades disseram ter 

ao ponto de criar leis, legislações e outros meios que pudessem impulsionar a educação 

no país, não encontrei argumentos registrados a respeito da importância da biblioteca 

escolar no incentivo a leitura, e muito menos para a formação adequada de um 

profissional capacitado a interagir individualmente, e até coletivamente com o ser 

humano em sua formação, como no caso do bibliotecário.  

É perceptível que a história da educação brasileira não contribuiu com a 

valorização da biblioteca escolar, nem com a do bibliotecário como educador, por muitas 

vezes as instituições não se preocuparam em colocar um profissional capacitado a 

administrar esses ambientes, dando espaço para profissionais de outras áreas exercerem 

esse cargo, enquanto existem profissionais formados e legalizados diante da lei criada 

para atender a biblioteca e o profissional que deve estar devidamente qualificado a atender 

as necessidades que a instituição escolar tem, mas que ainda se encontra um vazio, por 

não dar o valor devido ao profissional capaz de corresponder a essas necessidades sem 

ser sobrecarregado, pois faz parte de sua função realizar essa tarefa e sem sobrecarregar 

qualquer outro profissional atuante na escola.  

A biblioteca tem que ser um ambiente acessível e aberta ao público em geral, seu 

espaço tem que ser amplo, diversificado e capaz de corresponder as necessidades dos 

usuários. No caso da escola, ela pode ser colorida, com bichinhos, brinquedos educativos 

e o acervo estar a alcance de todos, independente de estatura ou condições físicas. É 
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necessário que essa esteja bem organizada e que tenha ambientes claros e bem definidos 

por faixa etária e por assuntos, possibilitando aos diferentes usuários ao mesmo tempo 

realizarem as atividades dentro dela sem atrapalhar ninguém, claro que para esse lugar 

será preciso mais de um profissional da informação atuando. Em outras palavras, está na 

hora de colocarmos um fim em bibliotecas que parecem um filme de terror, sujas e cheias 

de teias de aranha, mofo, ácaros, livros embalados jogados pelo chão ou em estantes 

enferrujadas sustentadas por apoios improvisados, bibliotecas que passam mais tempo de 

portas trancadas, as quais os alunos passam anos estudando na escola sem saber o que há 

por trás dessas portas. 

Sabemos que é difícil conseguir verbas para organizar e manter uma biblioteca 

funcionando em ordem, porém, mais do que dinheiro, são pessoas que fazem o trabalho 

gerar frutos, o dinheiro é consequência de um bom trabalho e não a causa dele. Precisamos 

de corações disponíveis, mentes abertas e dispostas a compartilhar conhecimentos e 

ideias, além de mãos aptas para o trabalho. 

O bibliotecário é o agente de transformação no ambiente da biblioteca, ele não 

precisa ser reconhecido, primeiramente, pela escola para exercer seu papel, porém é 

necessário que ele se empenhe para isso. Esse profissional precisa entender que seu 

público não está apenas dentro da escola, mas existe toda uma comunidade externa que 

também pode utilizar a biblioteca escolar, seja a vizinhança, seja algum parente de aluno, 

por exemplo, ou qualquer pessoa que não necessariamente tenha vínculo com a 

instituição, mas que deseja contribuir de alguma forma e usufruir do espaço e do acervo 

que ela oferece. No entanto, quando ele consegue conquistar seu valor dentro da 

comunidade escolar abre a oportunidade dele agregar diretamente em todo o 

planejamento pedagógico. 

Em muitos casos, incialmente o bibliotecário irá precisar bater de porta em porta 

até chamar a atenção dos professores, elaborar diversas atividades inusitadas para atrair 

o corpo discente e, até “discutir” com a direção, isso faz parte da luta diária da grande 

maioria dos bibliotecários que atuam nas escolas. Muitas vezes, isso terá que ser feito 

constantemente até se conseguir um resultado satisfatório. A boa notícia é que quando 

isso acontece, nasce uma parceria de cooperação entre o bibliotecário e os professores, 

por reconhecerem que ele pode auxiliar na elaboração do plano de aula, oferecendo os 

acervos e atividades que fomentam ainda mais o conhecimento adquirido em sala de aula, 

ampliando com diversos materiais e oficinas que possam ser realizadas na biblioteca. 
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Sabemos que a escola é um local informal, diferente de qualquer outra instituição 

ou empresa, pois ela atua na formação do ser humano, para isso é preciso que o 

bibliotecário seja mais humano do que técnico. Com relação aos alunos ele precisa 

demonstrar amizade e confiança, conquistar a criança e o jovem pela sua sinceridade, 

simpatia e também, um pouco de pulso firme. A biblioteca é um local não apenas de 

informação, mas é um ambiente lúdico e de interação com o novo. Ela nos dá espaço para 

sermos seres críticos, reflexivos e autônomos, não apenas nas pesquisas e leituras, mas 

no próprio pensamento, por nos possibilitar a lidar com as diferenças sem as limitações 

que regem a sociedade. 

O bibliotecário precisa estar inserido nas novidades, pois a biblioteca não é um 

espaço de antiguidade, como o museu, por exemplo. Por mais que ela seja um local que 

possui um acervo sobre acontecimentos e fatos já ocorridos na história, ela é atual e 

dinâmica, pois nela, também, cabe todo o material atualizado e modernizado na sociedade 

de hoje, tornando-a um ambiente completo e um organismo vivo pulsante na instituição 

escolar. 

Cabe ao bibliotecário saber administrar esse espaço e mediar toda a informação 

que circula nela, instruir e educar seu usuário no que diz respeito ao ambiente e a sua 

própria vida. Ao contrário da imagem que se tem gravada na mentalidade de muitos a 

respeito da figura do bibliotecário, ele não é aquela senhora idosa de óculos, cabelos 

brancos, cara emburrada e que só sabe dizer: “xiiiiiu”, mas pode ser um jovem dinâmico, 

interativo, criativo e que, de preferência, não seja tímido, pois para as crianças isso não 

vai dar muito certo. Ele deve contribuir com cada sorriso e cada aprendizado das crianças 

e dos jovens, tornando a biblioteca um local agradável e prazeroso, ao ponto dos usuários 

percam a noção do tempo enquanto estiverem nela.  

Diante de todos esses aspectos admito que o que me fez dar inicio a esse trabalho 

foi a tristeza pela desvalorização do papel da BE e do bibliotecário escolar, mas no final, 

ela deu início a uma satisfação por perceber que apesar das barreiras, a biblioteca escolar 

tem caminhado para uma mudança que contempla a educação básica e eu espero ter, com 

esse trabalho, contribuído com todo esse processo de transformação. 
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