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RESUMO  
 

O presente trabalho aborda um tema recente na literatura: a Lei 12.244/10, que 
dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolas Brasileiras até 2020. A 
pesquisa primeiramente expõe o panorama histórico da Educação no Brasil a fim 
de compreender o cenário na qual esse tipo de biblioteca está inserido. Aborda a 
importância da biblioteca escolar na formação educativa do indivíduo e no 
estímulo do hábito de ler buscando na literatura suas principais características, 
conceitos e sua função social. Apresenta um breve histórico sobre o surgimento 
e a trajetória das bibliotecas escolares no Brasil, evidenciando os fatos históricos 
que influenciaram diretamente na não consolidação destas em nosso país. 
Explica o papel essencial do bibliotecário, assim como o do professor na rotina 
da biblioteca, e aponta para a necessidade da interação entre estes profissionais 
em prol da otimização dos serviços oferecidos numa biblioteca. Revela o cenário 
atual de descaso e abandono das bibliotecas, onde são silenciadas e 
esquecidas pelas autoridades e pela própria comunidade escolar. Analisa a lei 
12.244/10, e a apresenta como uma esperança para construção de bibliotecas 
escolares na sociedade brasileira, além de contribuir para uma maior visibilidade 
da classe bibliotecária. Evidencia a necessidade de iniciativas políticas e 
investimentos na criação de bibliotecas por parte dos dirigentes, de forma que 
este espaço que abarca o conhecimento da humanidade possa ser louvado na 
sociedade brasileira.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar. Bibliotecário. Lei 12.244/10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 
This paper discusses a recent theme in the literature: the Law 12.244/10, which 
provides for the universalization of libraries Brazilian schools by 2020. The 
research exposes the first historical overview of education in Brazil in order to 
understand the scenario in which this type of library is inserted. Discusses the 
importance of the school library in the educational development of the individual 
and to stimulate the habit of reading in the literature seeking its main features, 
concepts, and its social function. It presents a brief history of the emergence and 
trajectory of school libraries in Brazil, highlighting the historical facts that 
influenced directly on the non-consolidation of these in our country. Explains the 
essential role of the librarian as well as the teacher in the library routine, and 
points to the need for interaction among these professionals to promote the 
optimization of the services offered in a library. Reveals the current situation of 
neglect and abandonment of libraries, which are silenced and forgotten by the 
authorities and by the school community. Analyzes the Law 12.244/10, and 
presents it as a hope for the construction of school libraries in Brazilian society, 
and contribute to greater visibility of the library profession. Highlights the need for 
policy initiatives and investments in the creation of libraries by the leaders, so 
that this space that embraces the knowledge of mankind can be praised in 
Brazilian society. 
 
 
KEYWORDS : School library. Librarian. Law 12.244/10 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tema de pesquisa deste trabalho está atrelado a um tipo de biblioteca de 

extrema importância no processo educativo: a biblioteca escolar. Este ambiente 

auxiliar e complementar da escola se releva como uma ferramenta indispensável de 

apoio didático-pedagógico, assim como um fator vital na formação de futuros 

leitores. De acordo com o Manifesto IFLA/UNESCO (2000): “A biblioteca escolar 

(BE) proporciona informação e idéias fundamentais para sermos bem sucedidos na 

sociedade atual, baseada na informação e no conhecimento”. Além disso, sua 

missão está vinculada ao desenvolvimento de competências para a aprendizagem e 

desenvolvimento da imaginação, que resultam na transformação de cidadãos 

responsáveis. 

Este espaço deve ser de livre acesso, agradável e prazeroso, pois segundo 

Silva (2003, p. 67), “[...] é nela que a maior parte de nossas crianças terão 

oportunidade, muitas vezes únicas em nossas vidas, de contato com livros e outros 

documentos.” Suas atividades devem ser planejadas mediante ao conteúdo 

programático dos educadores, atividades culturais e técnicas da escola, de forma 

que tragam resultados positivos no ensino/aprendizado dos estudantes. A presença 

de um bibliotecário como o gestor deste ambiente é imprescindível. Além de ser o 

profissional mais qualificado para exercer tal função, este também se torna um 

agente transformador.  Isto é, recai sobre ele a capacidade e criatividade de atrair a 

comunidade escolar, afim de que todos os envolvidos despertem o interesse de 

conhecer os serviços, o acervo e as atividades realizadas na biblioteca. Para que 

isto ocorra de maneira eficaz é essencial que haja uma boa interação entre o corpo 

docente e o bibliotecário.  

Conforme a declaração da 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.   
 

O diálogo entre esses três níveis (bibliotecário, professor e diretor) será 

determinante no rendimento de uma da biblioteca, isto é, determinará se esta se 

tornará num local passivo e estático, ou, em um lugar vivo, dinâmico e integrado a 
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outros setores da escola, o que influenciará diretamente no ensino/aprendizagem do 

estudante (SILVA, 2003). 

Assim como o sistema educacional brasileiro nas últimas décadas, 

infelizmente, as bibliotecas escolares passam pelo mesmo período de descaso e 

abandono no nosso país. O modelo de ensino escolar brasileiro está nitidamente 

fracassado. O conteúdo distribuído pelas escolas na realidade molda interesses 

políticos do governo, que facilmente recebidos passivamente pelos estudantes é um 

dos principais meios responsáveis pela alienação do povo brasileiro. A biblioteca ao 

invés de ser usada como uma ferramenta para o acesso ao conhecimento e 

fomentadora de idéias e questionamentos, na maioria das vezes, é negligenciada 

assim como a educação e tantas outras áreas em situações alarmantes no nosso 

país. 

Se devidamente utilizada, tornar-se-á um espaço de questionamentos frente 

às arbitragens culturais existentes, além de uma verdadeira ferramenta de melhoria 

na qualidade do ensino nas escolas. 

Parece utópica a ideia que um dia as bibliotecas escolares terão seu auge na 

sociedade brasileira, mas nada é impossível. Mesmo que não pareça, recentemente 

tem sido realizados esforços para mudar essa situação, como a lei 12.244, que 

entrou em vigor 24 de maio de 2010, na qual se faz obrigatória a presença de 

bibliotecários nas bibliotecas escolares particulares e públicas em âmbito nacional 

até 2020. Apesar de seu pequeno conteúdo, apenas quatro artigos, nota-se um 

grande avanço para o campo da Biblioteconomia e na história das bibliotecas 

escolares. Porém, questões básicas precisam ser questionadas: Como essa lei está 

sendo implantada? Haverá profissionais suficientes para atender a demanda desta? 

Há algum programa específico em escala nacional para auxiliar as instituições na 

criação desses espaços? O prazo estipulado é suficiente?  

Ao ingressar no curso de Biblioteconomia e Documentação na UFF, comecei 

a me interessar especificamente por bibliotecas escolares e a importância destas no 

processo de formação do leitor. Ao pesquisar sobre o assunto, me deparei com o 

infeliz cenário de descaso, abandono e menosprezo que esse tipo de biblioteca 

enfrenta. A lei 12.244/10 veio como uma esperança para solucionar tais problemas. 

Deste modo, escolhi abordá-la como tema do meu trabalho de conclusão de curso, 

não só por se tratar de um campo que eu quero aturar depois de formada, mas 

também para poder me aprofundar no tema e acompanhar a implantação desta lei 
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tanto em escala nacional, quanto na região que vivo.   

Diante destes questionamentos, o objetivo geral deste trabalho é: 

• Analisar a Lei 12.244/10 

Já os objetivos específicos são: 

• Analisar o panorama histórico da Educação no Brasil a fim de compreender 

o espaço no qual a biblioteca escolar está inserida; 

• Discutir a importância da Biblioteca Escolar no processo educativo e no 

cenário brasileiro; 

• Ressaltar a necessidade da parceria do bibliotecário e do professor em favor 

da otimização dos serviços oferecidos em uma biblioteca escolar. 

Acredita-se que este trabalho possa vir a contribuir de forma positiva para a 

comunidade acadêmica e para a sociedade em geral. Além disso, espera-se que 

através de um estudo aprofundado da temática, esta pesquisa possa servir como 

fonte de informação para futuros pesquisadores, e que venha ajudar na 

conscientização do papel primordial que as bibliotecas escolares possuem no 

cenário educacional brasileiro.  

A metodologia utilizada será por meio de pesquisas bibliográficas, ou seja, 

leituras e análises de livros e artigos de periódicos eletrônicos de maior relevância 

na área da Educação e da Biblioteconomia. No primeiro momento, a fim de se expor 

um breve panorama da história da educação brasileira serão utilizadas contribuições 

teóricas de autores renomados da área da educação, tais como: Maria Luisa Ribeiro, 

Otaíza de Oliveira Romanelli, Ruy de Ayres Bello, Paulo Rennes Marçal Ribeiro e 

Gaudêncio Frigotto. Logo após, para embasar teoricamente o tema biblioteca 

escolar, serão utilizadas as contribuições dos consagrados autores desta temática: 

Luís Milanesi, Waldeck Carneiro da Silva, Bernadete Santos Campello, Lucia Helena 

Maroto e Nanci Nóbrega. O Manifesto IFLA/Unesco para biblioteca escolar e a Lei 

12.244/10 serão objetos igualmente  essenciais para esta fase do trabalho.  

Quanto à estrutura, este será dividido em quatro seções. Após a introdução, 

será exposto o panorama histórico da Educação no Brasil. Na terceira seção será 

relatada a história do surgimento das bibliotecas escolares no Brasil, seus conceitos, 

características, a importância do diálogo entre os bibliotecários e professores, e a 

situação atual das mesmas neste país. Na quarta seção, se realizará a análise da 

Lei 12.244/10, com seus respectivos pontos positivos e negativos. Por fim, serão 

apresentadas as considerações finais do trabalho em questão. 
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2 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Nesta seção serão abordados os fatos mais relevantes que marcaram a 

trajetória do Ensino e da Educação no Brasil desde 1500 à atualidade. Faz-se 

necessário expor este cenário visto que o tema do presente trabalho é a biblioteca 

escolar, espaço este, como o próprio nome já revela, intimamente ligado ao 

processo educativo.  

O período colonial no Brasil se estabeleceu desde a primeira metade do 

século XVI, em 1500, com o descobrimento e a chegada das primeiras colônias 

portuguesas na América, até a primeira metade do século XIX, com a criação do 

Reino do Brasil em 1815. 

Segundo Marçal Ribeiro (1993, p. 15) este período: 

 

[...] contribuiu para o florescimento de uma sociedade altamente patriarcal 
caracterizada pela autoridade sem limite dos donos de terras. A organização 
social da colônia e o conteúdo cultural se relacionavam harmonicamente. 
Uma sociedade latifundiária, escravocrata e aristocrática, sustentada por 
uma economia agrícola e rudimentar, não necessitava de pessoas letradas 
e nem de muitos para governar, mas sim de uma massa iletrada e 
submissa. 
 

No que se refere à educação, pode-se afirmar que a primeira tentativa de 

implantação de um modelo de educação no Brasil foi iniciada pelos Jesuítas, em 

1549. Estes chegaram juntamente com o primeiro Governador Geral, Tomé de 

Souza, mediante solicitação do Rei D. João III. O intuito desta companhia, sob a 

chefia do Padre Manuel de Nóbrega, estava totalmente ligado à educação da 

doutrina religiosa católica, a tarefa educativa, transmissão dos costumes europeus e 

adestramento de índios para uma vida de submissão aos senhores brancos 

(PILETTI, 1991). 

Primeiramente, os esforços dos padres jesuítas se voltaram para o ensino das 

primeiras letras e doutrina cristã aos filhos dos índios, logo depois se estendeu aos 

filhos dos colonos.  O ensino se dava de modo aleatório e não sistêmico, ou seja, 

não havia uma unidade curricular fundamentada, nem mesmo uma escola. Em 1550, 

os padres da Companhia finalmente inauguram, em Salvador, o “Colégio dos 

Meninos de Jesus” (BELLO, 1991; RIBEIRO, 1998). 

De acordo com Bello (1978, p. 19): 
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As primitivas escolas jesuíticas não eram mais que uma extensão da 
catequese, ou antes, uma ampliação da catequese [...] Constituía-se, assim, 
o currículo primitivo dos Colégios dos Meninos de Jesus: da leitura, escrita, 
conta, e canto, além da doutrina cristã, que constituía a parte fundamental 
do ensino.  

Este modelo escolar importado de Lisboa se espalhou por diversas regiões 

brasileiras. Em 1556, passaram à categoria de escola de nível médio e superior, 

dedicando-se especialmente a formação de futuros membros da Companhia. 

Quanto à estrutura de ensino que resultou desta nova categoria, Romanelli 

(2012, p. 35) afirma que: 

 

Os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar para a 
população índia e branca em geral (salvo mulheres), educação média para 
os homens da classe dominante, parte da qual continuou nos colégios 
preparando-se para o ingresso na classe sacerdotal, e educação superior 
religiosa só para esta última. A parte da população escolar que não seguia a 
carreira eclesiástica encaminhava-se para a Europa, a fim de completar os 
estudos, principalmente na Universidade de Coimbra, de onde deviam voltar 
os letrados.  

Nota-se com isso que, com o passar do tempo, a Companhia de Jesus se 

afastou do propósito inicial de recrutamento de fiéis e servidores submissos, 

voltando-se para educação das elites. Esta atitude pode ser explicada pela garantia 

de lucros para si e pelo interesse na formação de futuros sacerdotes, que de fato 

não lhes foram assegurados na proposta inicial (MARÇAL RIBEIRO, 1993). 

Na primeira metade do século XVIII, a política absolutista e anticlerical do 

governo português, chefiado pelo Ministro Marquês de Pombal, culminou na 

expulsão dos jesuítas do Brasil, sob a acusação de serem culturalmente retrógrados, 

economicamente poderosos, e politicamente ambiciosos.  

Conforme Bello (1978, p. 195): 

Quando se deu a expulsão, mantinha a Companhia de Jesus no Brasil as 
seguintes instituições educativas: 12 (doze) colégios secundários, 5 (cinco) 
seminários e dezenas de escolas elementares, difundidas por 59 aldeias 
fundadas pelos padres e por eles mantidas nas diversas regiões da colônia. 
A eles se deveu, também, a fundação das primeiras bibliotecas do Brasil e a 
instalação da primeira tipografia, esta proibida de funcionar e logo destruída 
pelo governo da metrópole pela Carta Régia de 6 de julho de 1747. 

Ao realizar diversas reformas visando a centralização da administração da 

colônia, Marquês de Pombal retirou da Igreja o poder educacional e o colocou na 

responsabilidade do Estado. Em decorrência a isto,  



17 

 

Entre a expulsão dos jesuítas, em 1759, e a transplantação da corte 
portuguesa para o Brasil, em 1808, abriu-se um parêntese de quase meio 
século, um “hiatus” que se caracterizou pela desorganização e decadência 
do ensino colonial. Nenhuma organização institucional veio de fato, 
substituir a poderosa homogeneidade do sistema jesuítico [...] Em seu lugar, 
o que surgiu, sob a pressão das circunstancias, foram aulas isoladas, de 
matérias fragmentárias e dispersas, em raros colégios estabelecidos nos 
conventos (AZEVEDO, 1963, p. 553). 

Em 1774, houve uma tentativa de sistema substitutivo a este. A Mesa 

Censória, responsável pela administração geral do ensino na colônia, criou um 

imposto especial denominado “subsídio literário” que culminou na criação das 

Escolas Régias. Entretanto, das poucas que foram criadas nas capitais do Brasil, 

somadas a presença de professores de baixo nível, improvisados e mal pagos, nem 

sequer chegaram ao patamar das escolas jesuíticas e, portanto, logo fracassam.  

A situação não mudou, pois o ensino continuou enciclopédico, com 
objetivos literários e com métodos pedagógicos autoritários e disciplinares, 
abafando a criatividade individual e desenvolvendo a submissão às 
autoridades e aos modelos antigos (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 16). 

As reformas Pombalinas representaram uma desorganização e queda no 

nível do ensino da época. E isso se reflete até os dias de hoje, visto que nosso 

modelo de educação continua sendo administrado pelo Estado e seus interesses 

(MARÇAL RIBEIRO, 1993, p.15). Em linhas gerais pode-se afirmar que em relação 

ao período colonial: 

 [...] 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 (RIBEIRO, 1998, p. 28). 

 Com a mudança da Família Real para o Brasil-colônia (1808) e com a 

Independência (1822) percebe-se uma mudança no cenário social da época. O 

século XIX passou a apresentar uma estratificação social mais complexa que a 

anterior. A classe burguesa emerge e passa a assumir uma posição mais 

reivindicadora, lutando pelos seus diretos também no que se refere ao acesso à 

educação. Logo, passaram a frequentar as mesmas escolas que os filhos dos 

aristocratas, além de receberem uma educação de elite (MARÇAL RIBEIRO, 1993). 

 Notam-se contribuições importantíssimas na criação de instituições culturais, 

científicas e superior nesta época, tais como: Academia Real da Marinha, Jardim 

Botânico, Biblioteca Pública, Imprensa Oficial, Academia Real Militar, surgimento dos 
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primeiros cursos superiores (Bahia e Rio de Janeiro). Contudo, segundo Bello (1991) 

essas criações foram realizadas em prol das necessidades imediatas da Corte 

Portuguesa no Brasil que, por sua vez, deu continuidade a marginalização do ensino 

primário e reforçou uma sociedade iletrada e sem acesso aos centros de saber.  

 Na Constituição outorgada em 1824 por D. Pedro I, surge o compromisso do 

Império de oferecer a instrução primária gratuita a todos os cidadãos (PILETTI, 

1991). Em 15 de outubro de 1827, uma lei é estabelecida determinando a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilarejos e vilas, envolvendo as três 

instâncias do Poder público, porém não houve esforços para implantações destas de 

forma unificada.  

Posteriormente, o ato adicional de 1834 (Lei n°16, de 12 de agosto), 

descentralizou a responsabilidade educacional do Estado passando-a às províncias. 

Estas deveriam legislar e controlar o ensino primário e médio, à exceção do ensino 

superior, que continuou sendo administrado pelas autoridades da época. Diante da 

falta de verbas, poucos recursos e um sistema de tributação deficitário, o objetivo de 

organizar uma rede unificada de escolas não foi alcançado (PILETTI, 1991; XAVIER, 

1994). 

O resultado foi que o ensino, sobretudo o secundário, acabou ficando nas 
mãos da iniciativa privada e o ensino primário foi relegado ao abandono, 
com pouquíssimas escolas, sobrevivendo à custa do sacrifício de alguns 
mestres-escola, que, destituídos de habilitação para o exercício de qualquer 
profissão rendosa, se viam na contingência de ensinar (ROMANELLI, 2012, 
p. 41). 

Ao decorrer do séc. XIX, os secundários, na grande maioria privados, 

tornaram-se meros cursos preparatórios. Nem mesmo o Colégio Pedro II, criado e 

mantido pela Corte Portuguesa para servir de modelo escapou da pressão exercida 

pela elite da classe dominante, que queriam que seus filhos ingressassem 

rapidamente na escola superior para assim tornarem-se homens cultos na sociedade 

brasileira. Nesta época, a criatividade do indivíduo era pouco estimulada, a arte da 

eloquência era a mais importante.   

Quanto à organização escolar na República Velha, esta teve grande influência 

das idéias positivistas, presente nas reformas de Benjamin Constant e Rivadávia 

Correa. Diversas propostas, com base na inovação do ensino foram fundamentadas 

a partir dos conceitos de: igualdade de diretos e oportunidades, destruição de 

privilégios hereditários, respeito às capacidades individuais e educação universal e 
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liberdade de ensino (MARÇAL RIBEIRO, 1993).  

As tentativas de Benjamim Constant de inclusão de disciplinas científicas nos 

currículos, e organização dos vários níveis do sistema educacional fracassaram, 

“faltava para sua execução, além de infraestrutura institucional que pudesse 

assegurar-lhe a implantação, o apoio político das elites” (ROMANELLI, 2012, p. 43). 

Estas se sentiam ameaçadas com a possibilidade de que idéias reformadoras 

atrapalhassem a formação intelectual de seus jovens. Idéias essas que se 

distanciavam dos valores e padrões da mentalidade aristocrática- rural da época. 

Outras reformas se seguiram, nas quais o ensino secundário privado foi 

ampliado, houve modesto aumento de docentes, e diminuição de matrículas de 

escolas da rede pública. No entanto, assim como os ideais republicanos almejados 

no início dessa fase histórica, essas reformas não acarretaram contribuições 

significativas para mudar os problemas educacionais e culturais da época. 

De maneira geral, a educação tradicional e elitizada manteve-se durante todo 

o período colonial, imperial e republicano sem sofrer grandes alterações em sua 

base visto que “reforçava o sistema sócio-político e econômico da época” (MARÇAL 

RIBEIRO, 1993, p. 16). 

A década de 1920 marca a transição de uma sociedade brasileira oligárquica 

rural-exportadora a uma sociedade industrial capitalista. Com o fim da República 

Velha, a abolição da escravatura consolidam-se duas classes sociais: proletariado e 

a classe média (RIBEIRO, 1998, p. 97). Os ideais questionadores de ambas em prol 

de mudanças passam a ser notados. O inconformismo com as corrupções dos 

cargos públicos e o desejo de uma mudança em âmbito nacional ficam latentes. Em 

decorrência disto, ocorre uma série de revoltas lideradas por militares, culminando 

no movimento denominado tenentismo. 

A queda da oligarquia e a ascensão da burguesia industrial, as revoluções, o 

Tenentismo, o partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, as linhas de 

pensamento filosófico dos escolanovistas e dos católicos, vão ser incorporados à 

educação e influenciarão toda a organização escolar neste período (MARÇAL 

RIBEIRO, 1993, p.19).  

A escola Nova, um movimento de renovação de ensino nascido na Europa no 

fim do século XIX, promovia “a pedagogia da “existência” superando a pedagogia da 

“essência”, ou seja, tratava-se de não mais submeter o homem a valores e dogmas 

tradicionais e eternos e sim voltá-lo para ser único, diferenciado, interagindo com o 
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mundo dinâmico” (SILVA, 2007, p. 132-133). 

No Brasil, o Escolanovismo passa a ter destaque a partir dos anos 20 e se 

estabeleceu como a primeira denúncia por parte dos professores sobre os 

problemas de analfabetismo e da educação na época. Além de enfatizar a 

importância do Estado na educação, defendia “o ensino leigo, universal, gratuito e 

obrigatório, a reorganização do sistema escolar sem questionamentos do capitalismo 

dependente” (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 20). Seus pioneiros e principais adeptos 

no Brasil foram Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando de Azevedo (1894-1974) e 

Lourenço Filho (1897-1970) que realizaram significativas reformas educacionais 

estaduais da década, principalmente nas tentativas de implantação da “escola 

primária integral”.  

O cenário educacional brasileiro só começa a sofrer mudanças 

transformadoras após a revolução de 30, que de acordo com Romanelli (2012), este 

foi o ponto mais alto de uma série de revoluções entre 1920 e1964.  

Segundo Farias e Vieira (2011, p. 103-104), 

 

Esta fase inicial (1930-1937) é marcada pela instabilidade política gerada 
por conflitos de interesses das várias facções revolucionárias que o 
apoiavam. Os tenentistas reivindicando sua permanência até a realização 
de alterações na ordem social. Os constitucionalistas, formados por 
conservadores e moderados, exigindo uma constituição como estratégia 
para refrear o processo de centralização em vigor (ROMANELLI, 2002). 
Finalmente, mantém-se no poder que culminaria no Estado Novo, regime 
declaradamente autoritário. 

 

Em 1930, o Ministro Francisco Campos cria o Ministério da Educação e 

Saúde (atualmente conhecido como MEC – Ministério da Educação, só passou a ser 

responsável apenas pela área da educação em 1995). Posteriormente, foram 

realizadas reformas que beneficiaram o ensino secundário e superior. Neste último 

nível, organiza-se o sistema universitário, criam-se as reitorias, que por sua vez, 

ficaram responsáveis por coordenar e administrar as Faculdades (RIBEIRO, 1998, 

p.107). Em 1931, é promulgada a lei orgânica do ensino secundário que, 

estabeleceu um currículo seriado, obrigatoriedade de frequência e incorporação de 

dois anos de curso complementar, ao curso básico de cinco anos “Esse curso 

complementar era diferenciado no seu currículo, de acordo com a carreira que o 

estudante pretendesse seguir no curso superior.” (BELLO, 1978, p. 212). 

Entre os anos de 1931 a 1937, surge um período denominado “Conflitos de 



21 

 

Idéias” no qual se realizaram conferências e congressos a fim de se discutir os 

caminhos para uma educação nacional viável e de qualidade. Nesta fase, muitos 

foram os debates entre tradicionais da religião católica, e os educadores 

influenciados pelas idéias escolanovistas. Independente das reinvindicações de 

cada um destes grupos, os mesmos “eram unânimes em combater o princípio de 

monopólio do ensino pelo Estado, colocando-se, assim, diziam eles, contra as 

ideologias tanto de esquerda (comunismo) como de direita (fascismo)” (RIBEIRO, 

1998, p. 111).  

No mesmo período, o não cumprimento de diversas medidas que visavam a 

organização de um plano de governo acarretou consequências no campo 

educacional. Em 1932, os mesmos educadores que participaram das reformas dos 

anos 20, insatisfeitos com a lentidão de reformas no ensino, assinam o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova. 

Para Farias e Vieira (2011, p. 111) este manifesto redigido por Fernando de 

Azevedo, 

 

Representa uma tomada de posição face ao contexto do período, com 
repercussões sobre as idéias pedagógicas que se forjaram a partir de então, 
de modo específico, a Constituição de 1934. Traduz, sobretudo, um 
contraponto ao pensamento conservador, consagrado na visão 
representada pelo pensamento católico associado ao governo autoritário, 
defensor da “liberdade de ensino” e opositor da laicidade e da coeducação.  

 

Quanto a Constituição de 1934, Ribeiro (1998, p. 116) revela que esta “apesar 

de trazer pontos contraditórios ao atender reivindicações, principalmente de 

reformadores católicos dá bastante ênfase à educação, dedicando um capítulo ao 

assunto”. De maneira geral, neste capitulo afirma-se a obrigação do estado (em nível 

federal, estadual e municipal) na manutenção e na expansão do ensino público, a 

gratuidade do ensino primário e a tendência à gratuidade dos demais graus de 

ensino, atribui à União competência privativa para traçar diretrizes da educação 

nacional, além de determinar percentuais mínimos dos impostos a serem aplicados 

em Educação (XAVIER, 1994, p. 186).  

Contudo, em virtude do “golpe” dado por Getúlio Vargas em novembro de 

1937, essas idéias não perduraram por muito tempo. De acordo com Romanelli 

(apud SEPULVEDA, 2010, p.105): 
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De 1937 em diante, foi se construindo um modelo educacional 
completamente novo, consistente com o regime autoritário que iniciava. A 
prova disso foi a nomeação de Gustavo Capanema para o cargo de Ministro 
da Educação, em substituição a Francisco Campos, que assumiu a pasta da 
Justiça, colocando uma feição extremamente autoritária para o regime Essa 
situação se refletia em toda a estrutura educacional. 
 

No decorrer do Estado novo, período de regime ditatorial que durou até 1945, 

ocorrem mudanças estruturais devido a implantação de uma política econômica de 

base capitalista baseada no modelo nacional-desenvolvimentista. Em consequência 

disto, “a educação começa a mudar em resposta às novas necessidades que 

surgiram: mão de obra para funções que se abriam no mercado de trabalho” 

(MARÇAL RIBEIRO, 1993, p.22). Há um aumento nas verbas destinadas a este 

setor e cria-se uma expectativa de se tratar uma política educacional. Em 22 de 

janeiro de 1942, cria-se o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

com o objetivo de capacitar mais rápido e de maneira prática a classe trabalhadora 

emergente para inserção na área industrial.  

No mesmo ano, é promulgada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, também 

conhecida como Reforma Capanema, que dividiu este segmento em dois ciclos: o 

primeiro denominado ginasial, a ser cumprido em quatro anos, e o colegial que 

completaria os três anos subsequentes e que apresentava duas opções: o clássico e 

o científico. Apesar disto, “o ensino continuou a ter carácter humanístico, 

enciclopédico e aristocrático [...] (MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 24). 

Após a retirada de Getúlio Vargas do poder em 1945, o país passa por um 

período democrático, no entanto nenhuma contribuição revolucionária foi realizada, 

salvo algumas contribuições como A Lei Orgânica do Ensino Primário “que renovava 

aqueles princípios estabelecidos pelos pioneiros em seu manifesto” e a criação do 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no qual “as empresas 

comerciais ficavam obrigadas a empregar menores e matriculá-los nas escolas de 

aprendizagem do SENAC”. Segundo Farias e Vieira (2011), as reformas realizadas 

desde o início da Era Vargas até a década de 50 só reforçaram a naturalização das 

diferenças sociais, visto que o ensino secundário estava voltado às elites e o ensino 

industrial às massas trabalhadoras.  

 Em 1950, surge um novo conflito de idéias entre os católicos e os liberais, 

desta vez, sobre o assunto escola pública x escola particular. De um lado, a igreja 

católica e os donos das escolas privadas afirmavam que a escola pública não estava 
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apta a educar, somente a escola confessional, visto que poderia desenvolver a 

inteligência e formar o caráter a partir de uma filosofia integral de vida, o que na 

visão deles não era contemplada na pública. Por outro lado, os defensores da escola 

pública, afirmavam que esta era essencial para adaptar o indivíduo à sociedade e 

garantir o respeito à democracia e educacional conquistada na República Velha. 

(MARÇAL RIBEIRO, 1993, p. 25) 

Em 1961 foi aprovada, após quase 13 anos de discussões, a Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde ambos os grupos foram 

beneficiados pelo seu conteúdo, 

 

A possibilidade de os Estados e os estabelecimentos anexarem 
disciplinas optativas ao currículo mínimo estabelecido pelo Conselho 
Federal de Educação foi, sem dúvidas, um progresso em matéria de 
legislação (ROMANELLI, 2012, p.188). 

 

Em 1964, um novo golpe de estado é feito e os militares assumem o poder. O 

período que se segue é marcado por censura aos meios de comunicação, proibição 

de manifestações públicas de oposição, supressão dos direitos civis, prisões, 

torturas e exílios de opositores políticos. De acordo com Marçal Ribeiro (1993), essa 

forma de Governo gerou impactos na área da Educação, principalmente no Ensino 

Superior. Em 1966, o Ministério de Educação e Cultura e Agency for International 

Development (AID) assinam uma série de tratados, conhecidos como acordos MEC-

USAID, que resultaram numa ajuda financeira e propostas concretas para a solução 

dos problemas relacionados à Educação. 

Durante o inicio da década de 70, através das Leis 5540/68 e 5692/71 notam-

se avanços positivos na estrutura do ensino superior e ensino de 1° e 2° graus. 

Conforme Ribeiro (1993) no primeiro setor, o modelo proposto foi baseado no 

modelo universitário americano, que resultou na matrícula por matéria, o regime de 

créditos e o vestibular classificatório. Quanto aos setores primários e secundários, 

passam a ser obrigatório o ensino dos sete aos 14 anos e um currículo comum. 

Ambos os diplomas desses setores permanecem com suas bases vigentes até os 

dias atuais.  

Contudo, sobre as leis em geral e reformas referentes à Educação realizadas 

neste período, Ribeiro (1998) salienta que por terem sido propostas por um grupo 

minoritário e responsáveis pelo golpe militar de 1964, seus conteúdos se moldaram 
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em prol de seus interesses e não na sociedade em questão.     

Em 1998, a Constituição introduz inovações e compromissos com destaque a 

universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo. Além disso, 

em 1996 a nova LDB traz algumas mudanças em relação às anteriores. Porém, 

nenhum modelo revolucionário de democratização e educação igualitária foi posto 

em prática.  

Em suma, quanto ao panorama histórico da Educação no Brasil, percebemos 

que a educação pública para todos não foi privilegiada como deveria. Mesmo diante 

aos avanços político-sociais, industriais e tecnológicos no decorrer da história, as 

mudanças neste setor sempre estiveram atreladas pela ideologia de quem estava 

exercendo o poder, na sua grande maioria, formada pela elite. Segundo Marçal 

Ribeiro (1990, p. 15) a Educação escolar no Brasil: “[...] serviu apenas a uma 

determinada camada social, em detrimento das outras camadas da sociedade que 

permaneceram iletradas e sem acesso à escola [...]”.  

Expor mais de 500 anos da história da Educação no Brasil não é uma tarefa 

fácil, e nem se pretende aqui a exaustividade do assunto.  Diante de tudo que foi 

revelado nesta seção, percebemos que o processo de extensão da escolarização 

básica só ocorreu a partir de meados do século XX mediante pressões sociais e 

políticas de diferentes origens, alterando assim a organização escolar brasileira mais 

em ordem quantitativa que qualitativa.  

Pode-se afirmar que a descontinuidade dos projetos se constituiu no maior 

empecilho para a não consolidação de um bom sistema de ensino no país. Temos 

como herança dessas políticas não continuadas, um sistema desestruturado, fraco, 

com professores ainda mal pagos e o setor privado em destaque em comparação ao 

público. O atual sistema de ensino brasileiro, e sua pouca infraestrutura, pouco 

contribuem no estímulo intelectual das crianças e jovens deste país, deixando-os a 

margem do acesso ao conhecimento.  

Enfrenta-se atualmente uma crise nesse setor, torna-se assim urgente uma 

reestruturação no modelo educacional brasileiro em vista de preparar seus 

estudantes para o cenário atual de vivências diversificadas e da sociedade em 

constante mudança. Deste modo, é necessário, que ao participar da formação de 

futuros cidadãos, a escola possa assim capacitá-los a utilizar seu senso crítico e 

questionador deixando de lado a reprodução do limitado e inquestionável conteúdo 

que recebem nas salas de aulas.  
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A visão histórica da Educação no Brasil é um assunto de tamanha 

importância para as bibliotecas escolares. A origem e o atual cenário desse tipo de 

biblioteca no Brasil estão totalmente ligados à trajetória da educação e seus 

impactos na nossa sociedade. Nas próximas seções serão abordados os conceitos, 

a origem e a realidade atual das bibliotecas escolares em âmbito nacional.   
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3 A BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

Nesta seção iremos abordar os conceitos, características e a função das 

bibliotecas escolares na sociedade atual. Além disso, serão apontadas suas 

contribuições na formação do leitor e sua importância como instrumento no processo 

de ensino aprendizagem nas escolas.  

Conforme Cesarino (2007, p. 11) as “[...] bibliotecas são instituições muito 

antigas que sobrevivem há anos, adaptando-se às diversas mudanças políticas, 

sociais e tecnológicas”. Podemos dizer que esta sobrevivência está ligada a uma 

função muito importante deste centro do saber para a humanidade, que se configura 

em servir a comunidade e oferecer-lhe informação, cultura e lazer. 

Podemos afirmar que a biblioteca escolar se apresenta como uma ferramenta 

fundamental na sociedade, e que sua atuação contempla duas categorias 

importantíssimas: a educativa e a cultural. Na educativa, suas atribuições estão 

ligadas às ações de autoeducação dos estudantes na pesquisa de informações, 

através das consultas e utilização dos materiais disponíveis no acervo, além do 

desenvolvimento do hábito de leitura. Já na categoria cultural, está voltada a um 

complemento da educação formal, ao oferecer diversas alternativas de leitura, 

ampliando deste modo o conhecimento e a percepção do mundo (FRAGOSO, 2002). 

De acordo com Corrêa (2002, p. 2), a biblioteca escolar pode ser definida 

como:  

Um sistema no qual se encontram acessíveis as fontes de informação, onde 
estão armazenados os registros do pensamento humano dos diferentes 
séculos, devendo esta atender à alunos, professores e aos demais, que se 
fazem presentes no contexto escolar. Destaca-se como importantíssimo 
instrumento de apoio didático-pedagógico e cultural, levando em 
consideração a grande proximidade dela com o processo de ensino-
aprendizagem, onde esta necessita estar inteiramente ligada aos esforços 
dos educadores e não apenas constituindo um apêndice para a escola. 

A biblioteca neste sentido, se caracteriza como um espaço de ligação entre o 

professor e o aluno no processo da busca de informações que possam reforçar toda 

a aprendizagem adquirida em sala de aula. Este local dinâmico dispõe de recursos 

informacionais cuidadosamente selecionados e adequados que darão acesso a 

diversificação de idéias e saberes produzidos pela humanidade.  

Santos (1989) revela que o objetivo da biblioteca escolar é incentivar e 

disseminar o hábito da leitura de forma prazerosa nas crianças e adolescentes, 
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mediante a um acervo constituído por diversos tipos de materiais, bibliográficos ou 

não, devendo ser organizado e integrado de forma a atender às necessidades 

informacionais de determinada comunidade escolar. Comunidade esta, formada por 

professores, alunos, pessoal administrativo e técnico, além dos familiares dos 

alunos.  

O Manifesto IFLA/ UNESCO sobre a biblioteca escolar (2000, p. 1), define 

este tipo de biblioteca como aquela que,  

[...] propicia informação e idéias fundamentais para seu 
funcionamento bem sucedido na atual sociedade, baseada na 
informação e no conhecimento [...] habilita os estudantes para a 
aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, 
preparando-os para viver como cidadãos responsáveis.  

O mesmo documento revela que a missão desse tipo de biblioteca está 

atrelada à promoção de serviços de apoio à aprendizagem e disponibilização de 

livros aos membros da comunidade escolar, de forma a oferecer a possibilidade de 

serem pensadores críticos e efetivos usuários da informação, em todos os formatos 

e meios. 

 Para cumprir tal missão o comprometimento de toda comunidade escolar é 

imprescindível, já que a biblioteca escolar é um espaço democrático, formado pelo 

coletivo, ou seja, por todos aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente no 

cenário escolar. 

Diante disto, podemos afirmar que este tipo de biblioteca, é essencial no 

processo educativo. Este ambiente desperta nos alunos a capacidade de buscar e 

avaliar as informações mais relevantes ao seu desenvolvimento intelectual, de modo 

a capacitá-lo a usufruir futuramente de outras bibliotecas ou unidades de 

informação, a fim de selecionar as informações mais relevantes frente à sociedade a 

qual vivemos, pautada no grande volume de informações (MILANESI, 1986). 

A biblioteca escolar deve ser um centro dinâmico, que ofereça distintos 

recursos, e um serviço ativo de informação que sirva de elo entre o aluno e sua 

aprendizagem, às atividades dos docentes em sala de aula, além de gerar impactos 

positivos no entorno da comunidade na qual está inserida.  

Este ambiente amplia a busca pelo conhecimento e se torna um órgão auxiliar 

e complementar da escola, que facilita o livre acesso dos alunos aos livros, assim 

como fornece todo apoio informacional ao pessoal docente.  
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Para que atenda satisfatoriamente às exigências da sociedade moderna, a 
biblioteca escolar precisa contar com uma boa infraestrutura bibliográfica e 
áudio visual, espaços adequados e profissionais qualificados, e oferecer 
propostas inovadoras para o desenvolvimento da leitura e da pesquisa, 
capazes de atuar como instrumentos transformadores do cotidiano da sala 
de aula – onde professor, na maioria das vezes, é o único canal de 
informação-, ampliando o campo de debates, de conflitos e de informações 
(MORAES, 2006, p. 75). 

 

Para Motta (1999, p. 21) esta “[...] deve estar bem definida quanto à sua 

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

de extrema importância neste aspecto, que sua coleção, projetos, atividades estejam 

baseados na proposta pedagógica da instituição a qual se vincula, além de estar em 

conformidade com as diretrizes curriculares pertencentes ao mesmo seguimento.  

 

O programa de desenvolvimento de habilidades para usar a biblioteca e a 
informação deve integrar-se à proposta curricular da escola. A sequência de 
habilidades deve estar intimamente ligada aos conteúdos programáticos. É 
importante que as atividades desenvolvidas em sala de aula exijam que os 
alunos utilizem as habilidades para usar a biblioteca e a informação que 
estão adquirindo. (KUHLTHAU, 2013, p.19) 
 

Ou seja, este tipo de biblioteca deve incluir propósitos e planos concretos, 

bases e normas claras, e precisas com a finalidade de incidir na realidade escolar e 

educativa de toda uma sociedade. Seu intuito está totalmente ligado ao processo de 

ensino aprendizagem e constitui-se como um complemento, uma ferramenta de 

suporte, apoio nas atividades trabalhadas em sala de aula com o professor. 

Milanesi (1998, p. 107) afirma que “A biblioteca só atinge plenamente sua 

função quando, além de propiciar a leitura, garante a seu público o ato de dizer e 

escrever”. Sendo assim, este espaço deve servir como suporte aos programas 

educacionais, integrando-se a escola e tornando a aprendizagem mais dinâmica e 

interessante. 

Além de trazer colaborações impactantes na vida escolar dos alunos, a 

biblioteca escolar é sem dúvida um espaço ideal para a promoção da leitura.  

Ambiente carregado de motivações é o local por excelência onde a criança 
aprende a gostar de ler, a se auto-expressar, a se educar. [...] Além de 
incentivar a leitura, a biblioteca não pode descuidar da criação do hábito da 
frequência voluntária, da pesquisa individual. (AMATO; GARCIA, 1999, p. 
14-15). 
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Desta maneira, deve despertar nas crianças a vontade de retornar ao local, 

fazer com que se sintam pertencentes aquele lugar. A biblioteca deve ser um 

elemento ativo, e não um apêndice da escola. Suas atividades educacionais devem 

estar de acordo com a etapa escolar e respeitar o ritmo de aprendizagem de cada 

um dos alunos. Além disso, todos os seus serviços devem ser planejados para toda 

a comunidade escolar, principalmente aos estudantes e professores, com o objetivo 

de “contribuir no desenvolvimento de habilidades de localizar, selecionar, interpretar 

e comunicar informação de maneira crítica e responsável” (CAMPELLO, 2003, p. 

22). 

Quanto à equipe responsável pelo gerenciamento e funcionamento da 

biblioteca escolar, o Manifesto da IFLA/UNESCO (2000) revela a importância da 

presença de bibliotecários qualificados e auxiliares de biblioteca, ambos “formados e 

qualificados profissionalmente, com formação adicional em teoria educativa e 

metodologias de aprendizagem” (IFLA/UNESCO, 2000, p. 11). Como complemento, 

reconhece também a importante participação de pessoal de apoio, tais como: 

professores, técnicos, pais e outros tipos de voluntários.  

Alçada e Magalhães (1993 apud MACHADO, 2012, p. 63) afirmam que “forçar 

crianças e jovens a lerem obras de que não gostam pode ser a maneira mais eficaz 

de lhes barrar o caminho”. Sendo assim, este ambiente deve se apresentar como um 

espaço lúdico, democrático, e que respeita o individual do aluno. Lugar este que 

propicia a interação social/ convivência, o fomento a leitura, o desenvolvimento 

intelectual, cultural e artístico dos alunos, sem fazer qualquer distinção de raça, 

religião, classe social, nacionalidade ou deficiência física dos seus usuários 

(IFLA/UNESCO, 2000). 

Base que edifica todas as outras bibliotecas é a primeira onde se origina o 

primeiro contato com o universo dos livros. O estudante que desde cedo frequenta e 

utiliza os serviços de uma biblioteca, tem uma probabilidade maior de se tornar um 

usuário assíduo, ou seja, um futuro leitor capaz de desenvolver competências 

informacionais que irão refletir na sua vida intelectual, cultural e profissional. Afinal, 

“a leitura é o meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da 

personalidade: é um passaporte para a vida e para a sociedade” (ÁVILA, 1971, p. 

81). Deste modo, podemos afirmar que a biblioteca escolar se apresenta como o 

instrumento mais adequado para o desenvolvimento das atividades de leitura dentro 

da escola.  
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Segundo Carvalho (1989, p. 194): 

 

É na infância que se adquire o hábito de ler; é na criança que estão todas 
as potencialidades e disponibilidades para o prazer da leitura. E é evidente 
também que se torna necessário abrir para a criança as janelas desse 
mundo maravilhoso [...] mas é preciso saber fazê-lo. 
 

Para desenvolver o interesse pelo hábito da leitura nas crianças e 

adolescentes, este espaço deve tornar esta ação em um momento prazeroso e de 

lazer. Logo, seu acervo não deve ser voltado somente para a aquisição de materiais 

didáticos, pois a leitura não se restringe somente a este campo, mas também deverá 

conter obras de literatura infanto-juvenil nas prateleiras. Ou seja, livros que 

incentivem a imaginação, criatividade e despertem a curiosidade por uma gama de 

assuntos.  

Deste modo, buscando a pluralidade do conhecimento, a biblioteca escolar 

deve ser vista como um local de liberdade, onde a escolha individual do usuário 

deve ser respeitada e eles possam abranger seus conhecimentos sobre o passado, 

presente e realizar projeções de futuro, sem limitações aos textos provenientes do 

programa curricular de suas escolas. Isto é, deixá-los ouvir as “vozes que falam com 

objetividades nos livros informativos e científicos, mas, sobretudo, vozes que falam 

obliquamente através da literatura” (SILVA, 2001, p. 9-10). 

Segundo Freire (2005, p. 21): 

 

Através do hábito da leitura, o homem pode tomar consciência das suas 
necessidades (auto educar-se), promovendo a sua transformação e a do 
mundo, pois “em torno da importância do ato de ler, que implica sempre 
percepção crítica, interpretação e ‘re-escrita’ do lido”. 

 

Partindo deste raciocínio, podemos afirmar que a biblioteca escolar poder ser 

considerada um espaço de questionamento e de reflexão. O estudante que desde 

cedo é estimulado a utilizar as bibliotecas para a realização de pesquisas escolares 

e leituras afins, não cria somente uma rotina de buscas por mais informações, mas 

seleciona dentre os recursos informativos disponíveis nas bibliotecas as informações 

que não o faz se ater a uma única linha de pensamento.  

Essa gama de perspectivas de temas e posterior reformulações sobre antigos 

e novos assuntos fará com que na sua fase adulta, este leitor / pesquisador saiba 

filtrar e interpretar os dados mais relevantes e desenvolver seu senso crítico. Desta 

forma, espera-se que tenha uma maior facilidade para transformar informação útil 
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em conhecimento. 

 

Com a diversidade de informações que a biblioteca escolar oferece – se 
dignamente instalada -, os estudantes poderão tomar conhecimento de 
idéias diferentes ou mesmo divergentes daquelas transmitidas pelo 
professor, o que lhes poderá provocar inquietações e questionamentos, 
elementos indispensáveis ao desenvolvimento de uma educação escolar 
emancipatória, ainda que insuficientes para livrar totalmente os alunos das 
influencias do discurso dominante na escola (SILVA, 2003, p. 71). 

 

Segundo Silva (2003) ao realizar leituras de obras com olhares distintos sobre 

um mesmo assunto, o estudante poderá formar sua própria opinião e não ser 

dominado somente por um conceito ou “verdades absolutas” que recebem de seus 

professores nas escolas. Neste caso, a biblioteca ajudaria a formar leitores capazes 

de realizar uma leitura por puro prazer, de modo que eles possam se tornar cidadãos 

críticos mediante ao conteúdo limitado oferecido a eles em sala de aula. Para o 

autor, essa mudança de mentalidade poderia se constituir “em requisito fundamental 

para a tarefa de transformação da sociedade brasileira, de modo geral, de qualquer 

sociedade” (SILVA, 2003, p. 71). 

Numa visão geral, podemos concluir que este tipo de biblioteca se constitui 

como parte integral do sistema educativo, e compartilha todos seus objetivos, metas 

e fins. A biblioteca escolar é um instrumento pautado no desenvolvimento do 

currículo, que permite o fomento a leitura e constitui-se num auxilio na formação 

intelectual, cultural e social de um indivíduo. Suas atividades estão baseadas nos 

interesses da instituição a qual pertence e seus serviços organizados em prol de 

atender às necessidades informacionais da comunidade escolar, da família e da 

comunidade em seu entorno.  Além disso, fomenta a criatividade, a comunicação, 

apoia os docentes na tarefa diária de educar os estudantes e oferece a informação 

necessária para a tomada de decisões em sala de aula.  

Exposto assim, as principais características, conceitos e a importância desta 

biblioteca na comunidade escolar e na sociedade, faz-se necessário abordar sobre o 

surgimento e a trajetória destas no Brasil. 

 
3.1 BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO NO BRASIL 

Nesta subseção trataremos sobre os anos iniciais das bibliotecas escolares 

no Brasil até ao início do século atual. Para tal, serão destacados os acontecimentos 

mais relevantes que influenciaram a trajetória deste tipo de biblioteca em nosso país.  
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Segundo Maroto (2012) antes de 1549 não há notícias nem estudos que 

revelem a existência de livros no Brasil. Após essa data, em decorrência da chegada 

dos Jesuítas e da criação dos primeiros colégios pertencentes à Companhia, surgem 

as primeiras bibliotecas conventuais no país. Fernão Cardim (apud MORAES, 2006, 

p. 7) afirma que: “[...] os jesuítas, no final do século XVI, já tinham em Salvador uma 

biblioteca instalada em uma sala especial do seu Colégio”. Deste modo, é correto 

afirmar que a história da biblioteca escolar brasileira se desenvolveu junto com o 

processo educativo diretamente ligado a uma instituição: a Igreja.  

  De acordo com Serafim Leite (1942) a partir de 1577, outros locais e regiões 

também desenvolveram relevantes acervos nesses espaços, tais como: Rio de 

Janeiro, Olinda, Recife, Maranhão, Pará e São Paulo.  Moraes (2012, p. 8) revela 

que a biblioteca conventual que mais se destacou no período colonial foi a de 

Salvador. 

 

Essa biblioteca, começada modestamente com as obras trazidas pelo Padre 
Manoel da Nóbrega, em 1549, chegaria a possuir 15.000 volumes quando 
foram expulsos os jesuítas. Um número considerável para a época. Havia 
sido constantemente enriquecida. 

 

 No mesmo período, distintas ordens religiosas também contribuíram na 

criação de escolas e na formação de acervos, de modo a atender às necessidades 

informacionais dos alunos e professores da época.  

 

Podem ser destacadas, além dos jesuítas, as ordens dos franciscanos, 
beneditinos e carmelitas, que chegaram já em meados do século XVII (ou 
mesmo que tenham seus registros atestados a partir desse século). A prova 
que outras ordens forneceram contribuições está nos seus métodos de 
estudos. Os franciscanos, por exemplo, agregavam métodos de valores 
experimentais das ciências valorizando os estudos ideais franceses, 
representados, sobretudo pela idéia da ilustração, enquanto os métodos 
jesuíticos eram essencialmente escolásticos (CARVALHO SILVA, 2010, 
p.23-24). 

 

Percebe-se assim que os métodos de estudo e propostas de atuação eram 

baseados numa ideologia teólogo-científica. Logo, o acervo das bibliotecas das 

escolas deste período contemplavam principalmente estas áreas do conhecimento e 

“mantinham-se acessíveis aos padres, alunos e a quaisquer outras pessoas que as 

recorressem em busca de informações” (MAROTO, 2012, p. 44). No que se refere à 

aquisição dos itens para a composição do acervo, conforme Moraes (2012, p. 9), 
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Os jesuítas sempre enriqueceram suas livrarias
1
. 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 o curso 
de filosófica, que se equiparavam a verdadeiras faculdades. Consagravam à 
compra de livros (conforme o lugar) as rendas que lhes provinham dos 
produtos de suas fazendas (cacau, cravo) e da venda de remédios 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. 

 Ainda assim, durante maior parte do período em questão, a formação e 

ampliação destes acervos eram submetidas a três censuras: a Igreja Católica, o 

Santo Ofício e Ordinário, e a Mesa Desembargadora. Essas instâncias cassavam 

com vigor qualquer obra impressa ou selecionada para formar parte do acervo 

destas escolas que fossem consideradas obscenas e ofensivas à monarquia, à 

moral e à própria Igreja católica. Nesta época não havia um comércio regular de 

livros, e a única tentativa de instalação de um prelo foi repelida através da Carta 

Régia, que traçava punições severas, a quem imprimisse e adquirisse manuscritos 

que não viessem de Portugal. Entretanto, mesmo com dificuldades e apreensões, 

isso não impediu que os livros circulassem clandestinamente (MAROTO, 2012). 

 A atuação dos jesuítas e outras ordens religiosas, principalmente na 

construção das primeiras escolas e bibliotecas no Brasil, foram de extrema 

importância para a formação cultural e intelectual dos estudantes da colônia. A partir 

dessas contribuições, muitos deles conseguiram viajar e dar continuidade aos 

estudos fora do Brasil, especialmente na Faculdade de Coimbra que, conforme 

afirma Moraes (2006, p. 24) “[...] no decorrer do século formaram-se nessa 

Universidade 1752 brasileiros”. 

 As reformas do Marquês de Pombal, então ministro do Reino de Portugal, 

trouxeram mudanças impactantes ao cenário Brasileiro no século XVIII. Suas 

convicções ideológicas baseadas no iluminismo e que eram contrárias à soberania 

financeira e religiosa da Igreja católica nas colônias, culminaram na expulsão dos 

jesuítas do Brasil em 1759.  

Deste modo, as bibliotecas que até então eram utilizadas como uma 

ferramenta importante no desenvolvimento de atividades da catequese dos índios, e 

de auxilio na formação dos estudantes e pesquisas dos professores, foram 

simplesmente deixadas ao acaso, ou seja, abandonadas.  

                                                 
1
 As bibliotecas eram chamadas de livrarias naquele período 
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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. (MORAES, 2012, p. 10). 

Segundo Maroto (2012) o período que se sucedeu foi marcado por uma 

rigorosa censura na fiscalização das bibliotecas públicas e particulares sob a 

responsabilidade da Real Mesa Censória. O acesso aos livros e outras informações 

impressas só passaram a ser regulamentados em 1810 quando então, a Biblioteca 

Real de Portugal foi transferida para o Rio de Janeiro.  

Entretanto, nas primeiras décadas do século XIX, a circulação e impressão 

destes continuaram em alto estado de vigilância, entretanto, a reponsabilidade 

passou à Junta Diretora, instituída a partir da instalação da Imprensa Régia, e 

posteriormente passada ao encargo da Mesa do Desembargo do Paço. Essas 

proibições contra as atividades editoriais no Brasil, conforme Herkenhof (1996, p. 79) 

“era para impedir a expansão e fortalecimento de sentimentos nativistas contrários 

aos interesses da coroa portuguesa”. 

 Somente em 1824, devido a Constituição outorgada por D. Pedro I, que 

garantiu a instrução primária gratuita a todas as idades surgem as primeiras escolas. 

Com isso, aumenta-se a preocupação com a construção de bibliotecas escolares e 

discussões acerca das necessidades de bibliotecas adequadas se evidenciam 

(VALIO, 1990, p. 4). Nota-se com isso, que mesmo diante do enriquecimento da vida 

cultural ocasionado pela vinda da Família Real em 1808, as bibliotecas escolares 

não foram contempladas, foram esquecidas por muito tempo.  

De acordo com Carvalho Silva (2011), foi a partir do final do século XIX e 

início do século XX, que as bibliotecas escolares começam a se moldar no estilo que 

vemos hoje, porém, foram nas escolas particulares que ganharam maior destaque 

por meio de seus métodos educativos religiosos e a educação voltada para a elite.  

A década de 1930 trouxe transformações culturais e educacionais cruciais 

para a época. De acordo com Halleweell (2012), além do desenvolvimento das 

metrópoles e das indústrias, em virtude do Governo Vargas, esta época marca 
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também o aumento do índice de alfabetização e o início da indústria editorial 

brasileira.  

Carvalho Silva (2011) afirma que as bibliotecas escolares também se 

inseriram nessas mudanças. Pautadas nas reformas educacionais e nos ideais da 

Escola Nova, as bibliotecas escolares passam a exercer um papel essencial ao 

colaborarem no processo ensino-aprendizagem e nas práticas e incentivo a leitura.  

 Entre os anos de 1940 a 1950, nota-se uma preocupação no que se refere à 

formação do acervo e a interação do corpo escolar com o ambiente. O Ministério da 

Educação e Saúde define então, as características primordiais que as bibliotecas 

escolares deveriam adotar. 

O acervo das bibliotecas deve ser composto por [...] livros sobre viagens, 
ciências naturais (tanto quando possível sob a forma atrativa), biografias, 
poesias, obras didáticas, dicionários, revistas e jornais ilustrados e outros de 
interesse educativo. [...] As bibliotecas deverão ser enriquecidas com 
coletâneas feitas pelos próprios alunos com recortes de jornais, reunidos 
pelos assuntos: poesias fáceis, poesias para classes adiantadas, artigos 
sobre economia política, contos infantis, charadas, notícias históricas e 
outros. Quando houver oportunidade, promover-se-á sessão literária e 
artística, com a finalidade educativa, aproveitando-se, quanto possível, a 
colaboração de intelectuais, ou artistas que estiverem de passagem pela 
localidade. (BRASIL, 1942, p.28 e 29). 

 Mesmo diante estes avanços, a situação não era totalmente favorável para as 

bibliotecas escolares, visto que assim como o ensino tradicional, no qual a 

habilidade repetitiva era valorizada e os alunos recebiam passivamente o conteúdo 

sem estímulo à reflexão, a biblioteca neste período era vista como um depósito de 

livros, um lugar igualmente passivo e repressor como era o ambiente dentro de sala. 

O livro didático e o professor eram os únicos transmissores do conhecimento, logo a 

existência ou não da biblioteca não era tão importante (FRIGOTTO, 2010; SANTOS, 

1989). 

Eggert-Steindel e Fonseca (2010) revelam que entre 1960/70 e início dos 

anos 80, as bibliotecas escolares continuaram sendo vistas como lugares pouco 

atraentes, logo, começam a perder seus espaços para a biblioteca pública.  

 
[...] observa-se, durante as décadas de 1930 a 1980 a falta de uma política 
nacional para bibliotecas que possa compor um conjunto de ações 
integradas entre os diversos tipos de bibliotecas (escolares, públicas, 
universitárias, comunitárias, populares, especializadas, dentre outras), pois 
é perceptível apenas ações locais isoladas que foram perdendo força 
durante o transcurso histórico em virtude da falta de incentivo ou de 
mentalidade política e governamental continuada. (CARVALHO SILVA, 
2011, p. 497). 
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Na década de 1990 dois importantes projetos de incentivo à leitura são 

criados: Programa Nacional de Incentivo a leitura (PROLER), em 1992, e o 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), em 1998. Além dessas iniciativas 

específicas na área de promoção à leitura, outras políticas na área da educação, 

como a lei de diretrizes e bases da educação nacional (1996) e dos parâmetros 

curriculares nacionais (1997), também favoreceram em seus discursos o uso do 

espaço da biblioteca como um recurso de aprendizagem e lugar de prática do gosto 

da leitura.  

Porém, segundo Garcez (2007), essas tímidas políticas para o 

desenvolvimento da biblioteca estavam voltadas para a distribuição de livros e não 

com uma política mais direta de implantação de bibliotecas. No que se refere ao 

PNBE, o autor revela que os livros  

 

[...] acabam sumindo pela falta de local apropriado (biblioteca), pela falta de 
tratamento adequado (carência do profissional bibliotecário) e pela falta de 
dinamização de leituras, reflexo da pouca parceria ou da pouca 
aproximação entre bibliotecários e professores. (GARCEZ, 2007, p.28). 

Analisando a história das bibliotecas escolares no Brasil, observamos que 

estas nascem como um grande aparato estrutural, tanto em infraestrutura quanto de 

acervo. Posteriormente, entre os séculos XV e XIX vemos que seu uso e acesso 

estiveram atrelados às ordens religiosas que aqui começaram o movimento de 

escolarização dos colonos. Quanto a seu acervo, podemos dizer que parecia 

especializado, já que abarcava em sua maioria as áreas religiosa e científica.  

A partir da metade do século XIV e XX, notam-se alguns esforços em prol da 

importância do uso das bibliotecas, porém estas receberam o reflexo das 

descontinuadas políticas públicas na área da educação e cultura do país.  

 

A “crise da leitura” com índices baixíssimos de qualidade de leitura não é 
um problema somente de nosso século XX e XXI. Ela vem sendo produzida 
desde o período colonial, em paralelo com a reprodução do analfabetismo, 
com a falta de bibliotecas bem estruturadas nas escolas e com a 
inexistência de políticas concretas, menos utópicas, para a popularização da 
leitura e do livro. (SILVA, 1986, p. 21). 

Nas últimas décadas do século XX e início do XXI, poucas foram as iniciativas 

que contribuíram para a legitimação das bibliotecas no Brasil. Percebe-se um 

movimento em carácter privado, entretanto na esfera pública, a valorização no 

cenário nacional foi diminuta.  
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Sendo assim, por ser historicamente um lugar acessível apenas a um restrito 

grupo e socializado de forma aleatória, sem políticas governamentais que de fato 

contemplassem sua real importância no processo educativo brasileiro, estas 

bibliotecas acabaram sendo esquecidas e abandonadas, configurando no atual 

cenário de miséria que abordaremos adiante. 

Apresentada assim a evolução das bibliotecas escolares brasileiras, faz-se 

necessário, pois, ressaltar a importância do diálogo dos profissionais bibliotecário e 

professor a fim de aperfeiçoar os serviços oferecidos neste tipo de biblioteca. 

3.2 EM BUSCA DE PARCERIA: DIÁLOGO ENTRE BIBLIOTECÁRIO E 

PROFESSOR 

Nesta subseção abordaremos a importância do diálogo entre professores e 

bibliotecários a favor do aperfeiçoamento dos serviços e atividades desenvolvidas 

numa biblioteca escolar. Antes disto, faz-se necessária uma descrição da atuação 

fundamental de ambos os profissionais na rotina de uma biblioteca.  

De acordo com o Manifesto IFLA/UNESCO (2000, p. 3), o bibliotecário escolar 

é apresentado como: 

[...] membro profissionalmente qualificado, responsável pelo planejamento e 
gestão da biblioteca escolar. Deve ser apoiado tanto quanto possível por 
equipe adequada, trabalha em conjunto com todos os membros da 
comunidade acadêmica escolar e deve estar em sintonia com bibliotecas 
públicas e outros [...] devem tornar-se competentes no planejamento e na 
instrução das diferentes habilidades para o manuseio de novas ferramentas 
de informação, tanto a professores como a estudantes. Portanto, devem 
obter contínuo treinamento e desenvolvimento profissional. 

 Silva (2003, p. 76) revela que:  

[...] o bibliotecário escolar é uma espécie de coordenador da biblioteca, 
responsável, como já denota o termo, pela coordenação das sugestões, 
idéias, atividades vindas de todos os pontos da escola, sempre visando a 
transformação da biblioteca escolar num espaço dinâmico e articulado com 
o trabalho desenvolvido pelo professor. 

Diante disto, podemos afirmar que a presença deste profissional é 

imprescindível neste tipo de biblioteca. Sua função está vinculada a oferecer 

informação rápida, material adequado e ir ao encontro dos alunos que necessitam 

de auxílio na busca de informações. 

 Além disso, este profissional, comprometido com o incentivo do hábito de 

leitura, também deve estar envolvido de forma atuante na rotina do espaço e 
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empenhado com o social (TAVARES, 1973). 

  É extremamente necessário que seus esforços estejam voltados para ações 

que ajudem no desenvolvimento escolar dos estudantes, ou seja, um profissional 

que acredite no impacto do seu trabalho e nas mudanças positivas que este tipo de 

biblioteca pode gerar em seu entorno. 

Ser um bibliotecário escolar está totalmente ligado a algumas características 

primordiais já que, “atuar em biblioteca escolar exige ótima saúde, muita paciência, 

entusiasmo, perspicácia, espírito crítico, bom humor, afetividade, alegria, simpatia, 

entre muitas outras qualidades” (ELY, 2003, p. 47). Deste modo, este profissional 

deve ter, além das funções específicas, uma boa relação com as crianças, jovens e 

adultos, em outras palavras, a aptidão é fundamental para exercer este tipo de 

trabalho. 

Espera-se que o bibliotecário desperte na comunidade escolar o interesse em 

conhecer o acervo, serviços e atividades oferecidos pela biblioteca que gerencia. 

Neste sentido, é imprescindível que seja conhecedor dos usuários e dos materiais 

disponíveis na biblioteca. Além disso, o compromisso com seu aperfeiçoamento 

profissional e cultural, assim como seu crescimento como leitor representa uma 

grande importância na qualidade de do trabalho. 

A organização técnica e prática se torna um quesito essencial para o 

funcionamento de uma biblioteca. É necessário, pois, que os bibliotecários tornem o 

acervo o mais acessível possível aos estudantes, levando em consideração sua 

faixa etária e etapa escolar, de forma que gere mais conforto e praticidade aos 

frequentadores do local. “Cabe ao profissional em atuação na biblioteca escolar 

torná-la objeto de reflexão e espaço de participação para todos os segmentos da 

escola da comunidade na qual ela se insere” (SILVA, 2003, p.77). 

A interação com a comunidade escolar também faz parte da função de um 

bibliotecário escolar. Conforme Corrêa et al ( 2002, p.116): 

 

O bibliotecário precisa participar ativamente de todos os acontecimentos 
que circundam o ambiente escolar, bem como ter conhecimento da política 
educacional da instituição na qual atua, estando atento a todos os aspectos 
que envolvem seu trabalho no contexto escolar, interagindo também através 
da parte técnica necessária ao bom funcionamento da biblioteca.  

 Isto é, se o bibliotecário conseguir inserir os alunos ao convívio da biblioteca, 

ao divulgar as potencialidades deste espaço, e estabelecer uma relação de 
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confiança com toda comunidade escolar, principalmente ao receber o apoio da 

diretoria e dos docentes, a biblioteca atingirá os objetivos institucionais e sociais 

para a qual foi criada. 

Outra característica exercida pelo bibliotecário é o papel de educador. 

 

A tarefa de orientar o aluno na utilização da biblioteca, e principalmente, a 
de despertar nele o gosto e o hábito de leitura são as atribuições mais 
reveladoras da natureza educativa do trabalho biblioteconômico na escola. 
Além delas, a participação do bibliotecário escolar no planejamento do 
professor é outra atribuição de cunho educativo daquele profissional. 
(SILVA, 2003, p. 77). 

 Em concordância com estas afirmações, pode-se dizer que a função 

educativa deste profissional se concentra na responsabilidade da biblioteca em duas 

esferas: na pesquisa escolar e na leitura. A ação transformadora e educativa por 

parte dos bibliotecários está ligada à diminuição das preocupações com as técnicas 

referentes às atividades biblioteconômicas, em prol de programas de promoções de 

leituras, e no auxílio à comunidade escolar sobre uso correto e adequado das fontes 

de informação existentes no acervo, de forma que estes usuários possam usufruir 

desses conhecimentos, também fora do ambiente escolar (CAMPELLO, 2009; 

SILVA, 2003). 

Ou seja, o bibliotecário cumpre seu papel de educador ao propiciar a 

construção de idéias mediante o incentivo à leitura, ao capacitar seu público ao uso 

crítico e reflexivo da informação, democratizar o acesso ao conhecimento, de modo 

a formar cidadãos ativos e participativos na sociedade. 

Quanto à atuação do professor no processo de mediação do conhecimento, 

Gasparin (2002, p. 113) afirma que este profissional, 

[...] torna-se também unificador do cotidiano e científico de seus 
alunos, assumindo sua responsabilidade social na 
construção/reconstrução do conhecimento científico das novas 
gerações em função da transformação da realidade. 

No que se refere ao envolvimento deste profissional com a biblioteca, Leite 

(1999, p. 33) afirma que “o professor é a mola propulsora do trabalho com a leitura e, 

certamente o principal artífice do processo de aproximação entre aluno, leitura e a 

biblioteca”. 

 Neste sentido, é primordial que este profissional seja frequentador deste 

espaço, e também um leitor. É crucial que reconheça a importância do ato de ler no 
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contexto escolar, assim como as potencialidades do uso das bibliotecas no ensino-

aprendizagem de seus alunos.  

Entretanto, Santos (1973, p.147) afirma que:  

Do ponto de vista pedagógico, a biblioteca escolar não alcançou ainda seu 
lugar ao sol. Ainda não foi incorporada às atenções primordiais do corpo 
docente [...] A maioria dos professores jamais pôs os pés na biblioteca de 
sua escola, nem a ela acompanhou seus alunos. 

 Uma solução para este obstáculo estaria numa maior aproximação por parte 

dos professores com esse espaço. Visitas constantes à biblioteca, juntamente com 

os alunos, assim como a instrução a estes em como utilizar os serviços de uma, 

afetará positivamente no desenvolvimento intelectual, no aumento do gosto da 

leitura e no aprimoramento da escrita não só dos estudantes com também para si 

mesmos.  

Milanesi (1988) revela que na maioria das vezes o professor é visto como o 

único detentor da informação na escola. Sendo assim, seus alunos tem a obrigação 

de reproduzirem fielmente seus pensamentos, suas verdades absolutas e 

incontestáveis, somado ao pressuposto que o professor sabe muito e seus alunos 

pouco. Para conseguirem a aprovação de seus superiores, esses alunos acabam na 

tendência de memorizar, tomam notas fiéis das explicações em sala de aula, o que 

acaba diminuindo seu pensamento crítico. “A reprodução fiel é a garantia do 

diploma. Se o aluno cometer algum deslize criativo, poderá sofrer alguma forma de 

punição” (MILANESI, 1988, p. 42), sendo assim, a aprovação do aluno só ocorre 

caso demostre que “aprendeu” o que o professor quis que ele soubesse.  

Neste cenário, as bibliotecas passam a ser locais onde os professores enviam 

seus alunos para realizar pesquisas, que na sua essência não significa comparar as 

informações existentes neste espaço, e sim somente copiar verbetes, encontrados 

muitas vezes em enciclopédias que não passam de “camisas-de-força que amarram 

o pensamento e condicionam os primeiros passos na busca do conhecimento.” 

(MILANESI, 1988, p. 45). 

Neste sentido, a biblioteca na visão de grande parte dos professores passa a 

ser de um local onde se cumpre a exigência de pesquisa sem aborrecimentos, 

reforçando sua autoridade quanto a professor, tornando a biblioteca dispensável.  

Entretanto, o autor revela algo de grande importância:  
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A biblioteca anula essa autoridade e dá a possibilidade de ampliação das 
informações e do campo de debates. Na biblioteca o professor é aluno 
também. Juntos é que buscarão o conhecimento, discutindo passo a passo 
os obstáculos para se chegar a ele (MILANESI, 1988, p. 49). 

Neste sentido, uma interação maior, a busca do diálogo entre os bibliotecários 

e professores se torna indispensável. Parceria esta que influenciará diretamente no 

uso da biblioteca e no fortalecimento desta no ambiente escolar. 

Conforme a declaração da 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 

 O desenvolvimento de projetos baseados na proposta curricular e nas 

atividades de promoção de leitura mediante parceria dos bibliotecários e professores 

e envolvendo a participação dos alunos “poderão contribuir para a abertura de novos 

caminhos, na busca pelos recursos informativos na biblioteca, e no possível 

rompimento com a reprodução do discurso dogmático praticado em sala de aula.” 

(MAROTO, 2012, p. 78).  

 Sendo assim, esta parceria é mais que necessária, ela é imprescindível para 

se desenvolver um bom trabalho nas bibliotecas escolares. Sala de aula e biblioteca 

se complementam, ou seja, representam uma união de ações que só propicia um 

grau maior de intimidade dos professores e alunos com os livros. 

  Segundo a IFLA/UNESCO (2000, p. 12), o trabalho conjunto entre os 

professores e bibliotecários deve atingir os seguintes objetivos: 

- Desenvolver, instruir e avaliar a aprendizagem dos alunos ao longo do 
curriculum; - Desenvolver e avaliar as competências dos alunos em literacia 
da informação e em conhecimento da informação; - Desenvolver 
planificações de atividades letivas; - Preparar e conduzir programas de 
leitura e eventos culturais; - Integrar tecnologias de informação no 
curriculum; - Explicar aos pais a importância da biblioteca escolar. 

   Logo, fica claro que este trabalho em conjunto traz diversas oportunidades. 

Os professores conhecem as dificuldades dos seus alunos, assim como seus 

interesses, podendo assim, utilizar o espaço da biblioteca de modo a tornar sua 

didática mais dinâmica. Por outro lado, o bibliotecário é o profissional competente na 

área da informação que pode auxiliar na seleção dos documentos mais pertinentes 

aos assuntos tratados na sala de aula e criar um ambiente versátil, interativo, de 
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trocas de idéias, que certamente afastarão o estereótipo da uma biblioteca como um 

lugar estático numa escola. 

 [...] não se pode negar que o trabalho em conjunto está sendo considerado 
cada vez mais importante e todas as organizações – não só a escola – que 
se preocupam em ampliar a base de conhecimentos de seus membros 
estão interessadas nas questões relativas ao trabalho colaborativo de suas 
equipes. (CAMPELLO, 2009, p.54). 

Evidentemente, esta parceria não ocorre de um dia para o outro. Faz-se 

necessária uma construção em longo prazo, principalmente na fase formativa destes 

profissionais, dentro das universidades de Pedagogia e Biblioteconomia, 

especialmente no Brasil (CORRÊA E SOUZA, 2004).  

Contudo, no campo de atuação, é importante que haja políticas e 

planejamentos para que o costume de frequentar as bibliotecas seja incentivado 

pelos professores como uma opção de aperfeiçoar a aprendizagem juntamente com 

a sala de aula. Deste modo, espera-se que trabalhando interligados, professores e 

bibliotecários possam desenvolver atividades interessantes, inovadoras e 

adequadas a fim de atender as novas exigências da sociedade do conhecimento e 

transformarem a realidade sociocultural dos alunos aos quais são responsáveis.   

 Após a discussão sobre a importância do diálogo entre esses profissionais na 

formação escolar dos alunos, será exposto então, o atual cenário da biblioteca 

escolar brasileira. 

3.3 O CENÁRIO ATUAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES BRASILEIRAS 

Diante do que foi exposto até o presente momento, fica indiscutível o papel de 

excelência da biblioteca escolar como um instrumento colaborativo no processo 

educativo e na formação de um leitor. Entretanto, podemos afirmar que em âmbito 

nacional estes espaços são negligenciados a tal ponto que as colocam em estado 

de calamidade. Esta subseção irá evidenciar algumas dificuldades enfrentadas pelas 

bibliotecas na sociedade atual brasileira e que impedem sua consolidação e louvor 

nas escolas.  

Quando nos referirmos a esse tipo de biblioteca em contexto nacional, nos 

deparamos com uma realidade de miséria, descaso e abandono. De acordo com 

Soares (2004, p. 21) “[...] Este é um país de raras e precárias bibliotecas: raras e 

precárias bibliotecas públicas, raras e precárias bibliotecas escolares”.  Esta é a real 
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situação, nem todas as escolas possuem bibliotecas, principalmente na rede pública 

de ensino do país. A primeira fonte de informação e de acesso à produção científica 

e cultural, não é contemplada como deveria, ela é esquecida.  

Essas bibliotecas, quando existem, se constituem em verdadeiros “depósitos 

de livros”. Além disso, são consideradas simples enfeite da escola, na qual na 

maioria das vezes o pensamento que os livros e os professores são as fontes de 

informação acaba atrapalhando e ocultando o trabalho crítico, criativo e reflexivo 

dentro e fora do ambiente escolar (MAROTO, 2012). 

Muitas vezes estão localizadas em espaços inadequados, de difícil acesso, 

em antigas salas de aula. Além disso, quase sempre constituídas por acervos 

incompletos, num ponto pouco visível da escola, e à margem do processo de ensino-

aprendizagem, limitam assim sua contribuição na formação educativa dos alunos.  

De acordo com Nóbrega (1995) o cenário das bibliotecas escolares brasileiras 

pode ser descrito da seguinte forma: 

 

Bibliotecas em eterna penumbra, em constante silêncio (o real e o figurado), 
livros encadernados de marrom austero, presos às estantes arranha-céu, 
completamente inalcançáveis. Lombadas milimetricamente etiquetadas, 
num virar de costas para o leitor, escondendo as entranhas do acervo, seu 
verdadeiro tesouro. Um lugar sem conflito. Um espaço de ausências. Uma 
arca fechada. 

Seguindo este raciocínio, este espaço descuidado, cheio de imposições e 

desinteressante passa a ser visto como um apêndice da escola, muitas vezes um 

“incômodo”, que ocupa “um espaço que poderia ser destinado a salas de aula”. Ao 

desconhecerem a importância dos recursos bibliográficos existentes numa 

biblioteca, muitas escolas acabam desativando estes espaços por necessidade de 

utilização destes como sala de aula ou para desenvolver outras atividades 

consideradas mais importantes. 

Estas condutas acabam esbarrando no acesso a democratização da leitura, já 

que a conquista deste espaço de exercício de cidadania é direito de todos os 

brasileiros, especialmente das classes populares menos favorecidas. 

Uma questão desanimadora neste cenário e que vem se prolongando há 

décadas é o uso da biblioteca escolar como espaço de castigo e punição aos alunos 

indisciplinados. Além disso, a utilização deste espaço na rotina de transcrição de 

verbetes, entendidas por professores como prática de pesquisa também inibe o 

propósito real da biblioteca, uma vez que as cópias de uma única fonte de 



44 

 

informação anulam as oportunidades para questionamentos e produções de novas 

idéias sobre um assunto (GARCIA, 1988). 

Evidentemente, esses hábitos fazem com que ocorra um distanciamento dos 

alunos do local, pois a biblioteca perde sua identidade como espaço dinâmico, 

prazeroso, democrático, atraente, transformador e de livre acesso a informação e ao 

conhecimento, e torna-se um lugar opressor, chato, traumático. Outro aspecto 

negativo do cenário atual das bibliotecas escolares é o fato bastante comum do 

cargo de gerenciamento deste ambiente ser exercido por outros profissionais, 

formados em outras áreas sem nenhum tipo de preparo ou qualificação.  

De acordo com Queiroz (1985), na maioria das vezes os professores e/ou 

funcionários readaptados ou afastados desempenham a função de bibliotecário, 

reprimindo desta forma as potencialidades do espaço na contribuição da formação 

dos alunos. Uma circunstância bem contraditória, visto que, o exercício da profissão 

do bibliotecário está fundamentado nas leis 4.5084/62 e na 9.674/1998. Apesar 

disto, frequentemente os profissionais de outras áreas continuam assumindo o cargo 

que não é deles por direito.  

As pesquisas do censo escolar realizadas pelo Ministério de Educação – MEC 

– (2005) entre 1985 a 2005 revelam que durante 20 anos houve somente um 

acréscimo de somente 15,39% na criação de espaços de acesso à leitura. Em 1985, 

das 195.452 escolas, havia um total de 14.334 (8%) que possuíam bibliotecas. Em 

2005, dentre as 207.234 unidades escolares no Brasil somente, 48.479 (23,39%) 

contavam com um espaço. Dentre este total, 33% pertenciam à rede de ensino 

particular, e os outros 67% da rede púbica de ensino. 

 Um avanço insignificante, levando em consideração que quando existem são 

denominadas de diversas coisas, tais como, sala de leituras, cantinho da leitura, 

biblioteca expandida, ambiente de leitura, menos de biblioteca escolar.   

Em 2013, o movimento Todos Pela Educação – TPE – publicou em meio 

eletrônico2 um documento mostrando os resultados de um levantamento sobre 

déficit de bibliotecas em escolas no Brasil, baseado no censo escolar de 2011. 

Segundo esta pesquisa, as regiões mais carentes de bibliotecas são o Norte e 

Nordeste, em especial o estado de Maranhão, onde somente 6% das escolas 

contam com Bibliotecas. Tradicionalmente as escolas dessas regiões já apresentam 

                                                 
2
 Documento disponível em :http://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1473/levantamento-sobre-deficit-

de-bibliotecas-em-escolas-no-brasil---dados-por-municipio/ 
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uma infraestrutura precária, com espaços que chegam a funcionar sem energia 

elétrica e saneamento básico. Sendo assim, é compreensível que a construção de 

bibliotecas se torne inviável, visto que nem investimento básico as escolas possuem.  

O Rio Grande do Sul, segundo o levantamento, é o estado em melhor 

situação em relação à existência de bibliotecas em sua rede de ensino, dado que 

74% das escolas de nível fundamental e 95% das de nível médio contam com 

bibliotecas. 

Entretanto, a surpresa da pesquisa foi em relação à cidade de São Paulo. No 

estado mais rico do Brasil, 85% das escolas não possuem bibliotecas. Na rede 

estadual a situação é mais grave, de acordo com o estudo, somente 9% das escolas 

oferecerem bibliotecas aos seus estudantes.  

Das 193.053 escolas públicas e privadas em âmbito nacional em 2011, 

128.020 não possuíam biblioteca (ANEXO A). Estima-se assim, que cerca de 15 

milhões de alunos brasileiros estudam em escolas sem bibliotecas, um equipamento 

básico e essencial na formação educacional de um cidadão e na formação pelo 

hábito de leitura.  

É fato que a leitura deixou de ser o objetivo final da alfabetização para se 

tornar o meio permanente de participação social. Entretanto, é latente a falta de 

vontade política e investimentos na área da promoção de leitura no cenário 

brasileiro. [...] Não é difícil comprovar que, na sociedade brasileira, não há 

democracia cultural no que se refere à distribuição equitativa das condições de 

leitura e do direito à leitura.” (SOARES, 2004, p. 20).  

Em escala nacional, poucos são os programas específicos, de auxílio aos 

estados e municípios na ampliação de bibliotecas escolares e de Incentivo à leitura. 

Dentre eles, destacam-se o Programa de Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) 

e o Programa Nacional Biblioteca nas escolas (PNBE). Todavia, apesar de se 

apresentarem como contribuições positivas, ainda se percebe que estamos distantes 

de sermos um país no qual a leitura atinja a população de maneira igualitária.  

 Mais que realizar esses projetos tornar-se vital que as pessoas envolvidas, 

ou seja, diretores, professores, bibliotecários, pais, alunos e sociedade em geral 

reconheçam a importância deste ambiente e estejam capacitados a utilizar o livro e 

bibliotecas como fontes transformadoras da realidade sociocultural e educativa do 

nosso país. 
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Não basta o estado estimular a criação de bibliotecas e distribuir livros para 
as escolas, [...] é preciso formar pessoas que saibam trabalhar com a 
biblioteca no contexto do ensino e, especialmente, difundir a idéia de “se 
pensar a biblioteca como espaço de exercício de cidadania, um espaço 
político mesmo, de descoberta e discussão dos problemas.” (SOUZA, 1987, 
p. 8). 

Nesta perspectiva, uma proposta importante e urgente se encontra numa 

maior discussão e incorporação de disciplinas sobre o tema biblioteca escolar nas 

propostas curriculares dos cursos de Biblioteconomia das universidades brasileiras.  

Segundo Silva (2003) a maioria dos cursos de Biblioteconomia continua 

voltada para a parte tecnicista. Para o autor, disciplinas que possibilitem as 

discussões e reflexões sobre papel da biblioteca escolar no sistema escolar 

brasileiro se constituem em requisitos fundamentais para o avanço na área. 

O modelo de ensino escolar brasileiro está visivelmente falido. Conforme Maroto 

(2012, p. 58) “Os altos índices de analfabetismo, as taxas de evasão e repetência, e 

os baixos níveis de desempenho de leitura e escrita” reforçam esse fracasso.  Os 

investimentos realizados no campo da educação já são mínimos, a bibliotecas 

escolares são só o reflexo do descaso num país que não valoriza a educação nem 

os instrumentos de apoio ao sistema.  

Faltam politicas públicas que estimulem a valorização dos livros da leitura; 

principalmente investimentos na construção de bibliotecas e na formação dos 

acervos. Falta interesse por parte dos governantes e dos próprios envolvidos no 

sistema escolar em reconhecer o valor da biblioteca e sua participação nos 

resultados e índices de qualidade, na educação do 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 (SILVA, 2003, p. 13). 

.  A conquista do acesso à informação apresenta uma grande ameaça aos 

governantes. Um grupo, uma sociedade, uma nação que tem a informação em 

poder, se torna poderosa, imbatível. Negar o acesso à informação para a sociedade 

é só uma forma de continuar mascarando os interesses políticos e perpetuar a 

dominação que as autoridades exercem sobre a maioria da população, 

especialmente nas camadas mais populares. Um povo mais consciente de seus 

direitos, bem educado e informado torna-se um gigante a ser temido pelos 
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dirigentes. 

Na prática, o conteúdo distribuído pelas escolas molda os interesses políticos 

do governo, alienando cada vez mais o povo brasileiro. Não é de se esperar outra 

posição, o silêncio e a indiferença por parte dos governantes frente a esses 

espaços.  

As bibliotecas e outros aparelhos culturais são espaços que dão acesso à 

memória e ao conhecimento produzido pela humanidade e estimulam a reflexão e o 

questionamento, formando cidadãos mais críticos e pensantes. Neste sentido, 

desvalorizar esses espaços, inviabilizar políticas púbicas e omitir sua função social, 

só reforça a marginalização cultural do povo, a ascensão e os privilégios de classe 

dominante e a perpetuação da injustiça social.  

Todavia, a lei 12.244/10, na qual se faz obrigatória a criação de bibliotecas 

escolares com a presença de profissionais habilitados, em escolas das redes 

particulares e públicas, em âmbito nacional até 2020, vem como uma esperança de 

mudança para o cenário de miséria que se encontram as bibliotecas escolares do 

Brasil.  

Na próxima seção será realizada a análise detalhada desta lei, expondo 

assim suas perspectivas, limitações e impactos (se realmente cumprida) na 

sociedade brasileira.  
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4 A ANÁLISE DA LEI 12.244/10 

Nesta seção será realizada uma análise da Lei 12.244/10, assim como as 

viabilidades e entraves encontradas em seu conteúdo. Ressalta-se que por se tratar 

de um assunto recente e de pouca discussão na literatura, limita-se a bibliografia 

sobre a referida lei. Entretanto, mediante a uma exaustiva pesquisa foram 

selecionadas fontes relevantes e que possibilitaram uma boa reflexão sobre este 

tema.  

A Lei 12.244/10, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino do País até 2020, atende uma antiga reivindicação dos 

bibliotecários, movimentos sociais e sindicais, que preocupados com o atual estado 

lastimável das bibliotecas escolares brasileiras cobraram das autoridades alguma 

posição mediante o caos.   

Baseada no projeto de Lei 324/09 (Brasil, 2009) do Deputado Lobbe Neto 

(PSDB-SP) e tendo como relator o Senador Cristovam Buarque (PDT-Brasília), foi 

sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT- São Paulo) no dia 24 de 

maio de 2010, com a vigência a partir de sua publicação, no Diário Oficial da União, 

em 25 de maio de 2010.  

 Em suma, a lei se estabelece em quatro artigos:  

 

Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas 
de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de 
livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer 
suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   
Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, 
organização e funcionamento das bibliotecas escolares.  
Art. 3o Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos 
termos previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, 
respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 
30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998.  
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2010). 

Seu conteúdo pode ser considerado pequeno por conter somente quatro 

artigos, porém a análise destes demanda uma série de discussões. 

Conforme Carvalho Silva (2011) no primeiro parágrafo da lei onde se 

determina que “as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de 
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ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos da lei” torna-se evidente que o 

governo está ciente da falta e da necessidade de construção de bibliotecas 

escolares no Brasil.  

Uma pesquisa realizada em 2013, pelo instituto Todos pela Educação (Ver 

anexo), revela que apenas 33,7% das escolas brasileiras possuem bibliotecas. Isto 

demostra a negligência do Estado e redes privadas na criação deste tipo de 

biblioteca 

Estima-se, segundo esta pesquisa, a implantação de cerca de 130 mil 

bibliotecas até 2020 para atender aos propósitos da Lei, ou seja, seria necessária a 

construção de 14.224 bibliotecas por ano, 1.285.4 por mês e 39 por dia. Pode 

parecer utópico, porém não é impossível. 

A realidade entre o público e privado também deve ser evidenciada neste 

sentido. Enquanto a particular investe na contratação de bibliotecários, em sistemas 

de automação e organização de espaços, a desqualificação do serviço público em 

bibliotecas escolares oferece à sociedade uma visão limitada sobre este tipo de 

biblioteca, o que acaba colocando o setor privado em destaque. 

Todavia, de acordo com Carvalho Silva (2011), isto não quer dizer que as 

bibliotecas escolares da rede particular são consideradas melhores. A carência 

destas bibliotecas é um fato que atinge todas as esferas, entretanto, nota-se um 

maior abandono na rede pública que na privada.  

Sendo assim, numa nação que abarca cerca de 300 mil escolas públicas e 

privadas, espera-se que qualquer iniciativa de construção de bibliotecas escolares 

como esta venha contribuir para o fortalecimento deste instrumento de apoio tão 

essencial no sistema educacional de qualquer sociedade.  

No que se refere ao segundo artigo da lei 12.244/10, este conceitua a 

biblioteca como “[...] A coleção de livros, materiais videográficos e documentos 

registrados em qualquer suporte destinado a consulta, pesquisa, estudo ou leitura”. 

Por esse ângulo, pode-se afirmar que esta definição muito se assemelha no que se 

apresentado na literatura por estudiosos e em documentos institucionais, por 

exemplo, o Manifesto da IFLA/UNESCO para bibliotecas escolares quanto a 

importância da variedade de suportes documentais para a formação do acervo. 

Entretanto, Carvalho Silva (2010) atenta para o fato que além desses 

suportes, outros atributos devem ser marcas da biblioteca escolar como meio para 

qualificar os serviços de acesso à informação, tais como: política de 
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desenvolvimento de coleções (acervo) e os processos organizacionais da coleção, 

como forma de torná-la acessível aos usuários.  

Diante disto, o autor propõe que a lei poderia ser mais abrangente quanto ao 

carácter semântico da biblioteca, e de suas características técnicas, organizacionais 

e educativas.  

Além disso, poderia expor também sua intencionalidade política, seu valor 

social, e pedagógico, a fim de esclarecer a toda sociedade a real importância deste 

espaço e suas contribuições na formação educativa e no incentivo do hábito de 

leitura dos alunos.  

Conceituar uma biblioteca apresentando somente alguns dos atributos físicos 

é silenciar suas potencialidades, é restringir seu espaço apenas a estantes e 

materiais expostos nelas. 

 A biblioteca é mais que isso, ela é um local essencial na escola, “são 

espaços de aprendizagem que propiciam e estimulam conexões entre saberes; que 

são laboratórios − não de equipamentos e apetrechos − mas de idéias” (CAMPELO, 

2011, p. 7). 

 Quanto ao parágrafo único, do artigo que determina “um título para cada 

aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a ampliação 

do acervo conforme sua realidade” pode-se afirmar que a questão do acervo não 

fica definida.  

O que se percebe neste item, é que há uma supervalorização do livro como o 

único meio de suporte documental. Além disso, não há uma especificação sobre os 

livros que irão compor este acervo. 

 O desenvolvimento de coleções se constitui numa etapa de extrema 

importância na formação e na utilização do acervo de uma biblioteca.  De acordo 

com Maciel e Mendonça (2000, p.16) esta etapa é definida como: 

 

Uma atividade de planejamento, onde o reconhecimento da comunidade a 
ser servida e suas características culturais e informacionais oferecerão a 
base necessária e coerente para o estabelecimento de políticas de seleção 
[...], bem como de todas as demais atividades inerentes ao processo: 
análise da comunidade, aquisição, desbastamento e avaliação de coleções. 

 

  A lei neste sentido poderia buscar na literatura algumas contribuições sobre o 

tema a fim de elucidar ainda mais este parágrafo.  

 Seguindo com a análise da lei, o seu terceiro artigo certifica que:  
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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). 

 Esta cláusula nos traz diversas reflexões, especialmente em dois aspectos: 

quanto ao prazo para o cumprimento da lei e a necessidade de bibliotecários nas 

escolas respeitando assim a lei que lhes assegura o cargo por direito. 

Tendo em consideração o período de dez anos para a concretização da Lei e 

todas as escolas contarem com a presença de uma biblioteca, torna-se necessária 

uma diretriz, um plano de estratégias para a construção destas, o que a lei não 

contempla.  

Deste modo, prevendo as dificuldades em se estabelecer critérios para a 

construção destas bibliotecas, Campello et al. (2011) criaram os parâmetros para 

bibliotecas escolares, disponível no site do Conselho Federal de Biblioteconomia. 

Este documento pode ser considerado uma ferramenta de apoio às escolas no 

processo de implementação da Lei nº 12.244/10, já que serve como ponto de 

partida, uma carta de orientação para as escolas que desejam criar suas bibliotecas 

ou reformular estes espaços.  

Para além disso, Carvalho Silva (2011) sugere que seja realizada um conjunto 

de estratégias integradas entre órgãos educacionais públicos, tais como: Ministério, 

Secretarias estaduais e municipais.  

É necessário que estes órgãos dialoguem a fim de orientar a comunidade em 

como proceder na construção destes espaços. Ou seja, necessitam discutir e ver 

meios que viabilizem a implantação destas bibliotecas, criando padrões, destinando 

verbas e concursos públicos.  

 Em relação à contratação de profissionais bibliotecários, de acordo com 

Soares (2011) esta lei propiciará a contratação de 175 mil bibliotecários até 2020, 

aumentando assim a demanda destes em todo país. Entretanto, a mesma afirma 

que o número de bibliotecários no Brasil não é suficiente para ocupar tantas vagas.  

Em todo território brasileiro, estima-se aproximadamente que só existam 21,6 

mil formados. Neste sentido, é necessário que haja uma maior união e discussões 

entre Conselho Federal de Biblioteconomia com os conselhos regionais, 

associações e sindicatos dos bibliotecários e os cursos de Biblioteconomia 

existentes no Brasil em prol de ações que incentivem a procura dos cidadãos pelo 
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curso e aumento do número de vagas e instituições no Brasil. 

 Sueli Nemen Rocha, diretora da Biblioteca Monteiro Lobato, em São Paulo 

em entrevista a Revista Educar para Crescer (2013) sugere que “Como o número de 

bibliotecários é insuficiente para dar conta do nosso território, a alternativa para fazer 

essa lei vingar é criar um sistema de supervisão regionalizada, com a ajuda local de 

técnicos em biblioteconomia".  

Esta parece ser uma boa sugestão, porém sabe-se que a Lei respalda os 

profissionais formados. Uma formação técnica não qualifica um indivíduo a exercer o 

comando, ou seja, o gerenciamento de biblioteca escolar, competência esta 

atribuída somente a um bibliotecário. Deste modo, técnicos em biblioteconomia 

seriam pessoas qualificadas, ou seja, mais aprofundadas em questões técnicas de 

uma biblioteca e que trabalhariam em apoio, em auxilio aos Bibliotecários.  

Vimos no capítulo anterior a falta de disciplinas nas faculdades de 

Biblioteconomia que contemplam o tema Bibliotecas escolares. Segundo o gráfico 

abaixo, das 37 instituições brasileiras que possuem o curso de Biblioteconomia, em 

45% não oferecem nenhuma disciplina vinculada ao tema, 37% oferecem e em 18% 

a informação não está disponível, ou seja, a grade curricular não se encontra 

disponível no site das instituições. 

 

Gráfico 1: Universidades que oferecem disciplinas relacionadas à temática biblioteca escolar 

                 

                  Fonte: Diorio, 2015, p. 31 

  

Percebemos com isso que, quase metade dos cursos no país não fornece 

espaços suficientes para a reflexão coletiva sobre a dimensão político-pedagógica 

da atuação em biblioteca escolar. Portanto, é necessária uma abrangência maior 
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destes assuntos nas Universidades brasileiras que oferecem o curso de 

Biblioteconomia. Disciplinas obrigatórias, ou optativas, especializações e projetos de 

extensão também se constituem como alternativas para preparar estes profissionais 

a gerenciarem estes espaços.  

Além disso, faz-se necessária a compreensão político-educacional dos cursos 

de pedagogia e das secretarias de educação constituindo-se assim num importante 

apoio no reconhecimento do momento de luta política coletiva a qual a biblioteca 

escolar está passando (CARVALHO E SILVA, 2011). 

Visando assim à efetivação da lei (que irá beneficiar todos os envolvidos), é 

de caráter urgente fomentar ações, tais como, eventos, capacitações, mobilizações, 

políticas concretas para a biblioteca escolar, que irão sem dúvidas ajudar a 

consolidar este tipo da biblioteca nas escolas, além de aumentar a visibilidade 

destes profissionais na sociedade brasileira.  

Nota-se que esta lei se apresenta como inovadora para a contemplação das 

bibliotecas escolares, porém percebe-se que sua maior falha está na falta de 

estabelecimento de critérios para que seu objetivo seja alcançado.  

Não há um artigo que defina responsabilidades compulsórias no caso do seu 

descumprimento, o que de fato causa um grande receio. Outra preocupação relativa 

à lei, e que seria um grande avanço, seria incluir em um dos artigos a questão de 

verbas. Se o governo delimitasse na lei, uma porcentagem das verbas destinada às 

escolas de ensino público para a construção de bibliotecas escolares, assim como a 

exigência de tal investimento no setor privado, a realidade poderia ser outra.  Até 

mesmo no caso de descumprimento poderia gerar multa, fazendo com que a 

responsabilidade de acatar a lei se tornasse maior.  

Diante de tudo o que foi exposto nesta seção, podemos afirmar que grandes 

são os empecilhos para a concretização desta lei. Soma-se a isto, o fato do Brasil 

estar atualmente no 60° lugar do Ranking mundial de Leitura3, o que nos mostra que 

somos um país distante em termos percentuais de habitantes com o hábito de ler e 

de frequentar espaços que estimulem a leitura.  Todavia, isso não se constitui numa 

desculpa. 

Não podemos negar que esta lei representa sim, uma esperança frente ao 

cenário atual de miséria das bibliotecas brasileiras. Ela representa um dos maiores 

                                                 
3
 Fonte: http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-2-pais-com-mais-alunos-com-baixo-desempenho--

diz-ocde,10000015717 
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avanços no sentido das autoridades brasileiras se posicionarem ao Manifesto da 

IFLA/UNESCO para biblioteca escolar. Além disso, foi criada a fim de que 

municípios e os estados comecem a implantar meios para que a realidade escolar 

mude para um nível melhor. 

Entretanto, para que enfim obtenha êxito, é necessário o envolvimento de 

toda a comunidade escolar, principalmente dos bibliotecários, que devem reivindicar 

juntos aos Conselhos e aos municípios a aplicação desta lei, a fim de que ela não 

seja esquecida.  

 

Sem vontade política, sem educar primeiro a sociedade, mostrar a 
importância de ter espaços comunitários aonde seja possível ler e também 
se expressar de outras maneiras, a 12.244 será outra lei bem pensada, mas 
que não vai funcionar na prática (FRANK, 2013, p. 1).  

 

A legislação específica, diretrizes e padrões já estão disponíveis para a 

implantação de bibliotecas escolares no nosso país, o que vai determinar se haverá 

ou não ações que de fato se voltem para a criação e consolidação destes espaços é 

vontade política e o próprio envolvimento da sociedade e da comunidade escolar, de 

possibilitar a milhares de estudantes o acesso à informação, cultura e cidadania.   

Já se passaram seis anos e poucas são as contribuições na literatura sobre o 

andamento da aplicação da Lei 12.244/10. Entretanto, alguns debates, fóruns e 

encontros já foram iniciados por todo país.  

De acordo com Maroto (2012), a rede de escolas municipais de Vitória (ES) já 

conta com bibliotecas escolares e em 2006 se realizou o primeiro e único concurso 

para bibliotecários escolares no Brasil. Segundo a autora, esta cidade já vem se 

destacando nas últimas avaliações de desenvolvimento da educação básica, fato 

este que ela atribui à realização de concursos e investimentos na revitalização das 

bibliotecas escolares, na formação de mediadores da leitura. 

Que esta iniciativa, mesmo que anterior à lei, sirva de referência e estímulo 

para os outros estados, pois ela comprova que a existência das bibliotecas pode 

mudar a realidade de uma comunidade. 

No dia 10 de março de 2016 foi aprovado, pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o projeto de lei 903/15, que obriga todas as escolas 

públicas e privadas da educação básica a instalar bibliotecas escolares em todo 

Estado. O projeto, de autoria do deputado Waldeck Carneiro da Silva (PT), autor do 

consagrado livro A Miséria da Biblioteca Escolar, determina que haja pelo menos um 
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livro, físico ou digital, para cada aluno matriculado na unidade e que a biblioteca 

deverá disponibilizar pelo menos um computador com acesso a internet a cada 100 

alunos. O prazo estipulado para as escolas se adaptarem à exigência é até maio de 

2020. 

Esta proposta é inspirada na Lei Federal 12.244/10, isto comprova que  

mesmo que isoladas, já estão ocorrendo algumas movimentações para se adequar a 

lei.  

Se não houver esforços em prol da criação destes espaços, nem ações de 

fiscalização sobre o cumprimento da referida Lei, de nada adiantará. Será mais uma 

lei de enfeite como tantas outras neste país.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa pude me aprofundar no universo 

da biblioteca escolar e constatar a real importância da existência desse tipo de 

biblioteca em meu país. Sem dúvidas, elaborar este documento me propiciou um 

grande aprendizado que obviamente contribuiu com novos conhecimentos, que por 

sua vez, serão utilizados em toda minha vida profissional. 

Fonte inesgotável de conhecimento, local por excelência de fomento à leitura 

e de produção de significações, este ambiente apresenta-se como um organismo 

vivo dentro de uma instituição escolar e, portanto, deve ser tão ativa quanto ela. 

Foi possível observar, no decorrer deste trabalho, que a biblioteca escolar tem 

um grande potencial de serviços, tornando-se assim elemento indispensável na 

formação educativa de crianças e jovens de uma sociedade.  Ao oferecer suporte no 

acesso à informação, no desenvolvimento de aprendizagem e pesquisa, no estímulo 

do gosto pela leitura, este ambiente se torna uma grande ferramenta de 

transformação social, capaz de incitar nos cidadãos o senso crítico, tornando-os 

mais questionadores e participativos na comunidade na qual estão inseridos.  

Além disso, constatei que a biblioteca escolar tem um caráter coletivo, logo 

não existe um único dono, ela é de todos e para todos.  Para alcançar sua missão e 

ser utilizada de maneira eficaz, deve contar com a cooperação dos envolvidos, ou 

seja, de toda comunidade escolar, órgãos governamentais e privados. Sendo assim, 

em conjunto e conscientes do papel que este ambiente exerce, possam desenvolver 

ações que viabilizem a utilização desse espaço de maneira dinâmica, prazerosa e 

sem imposições.    

Diferentemente de muitos países desenvolvidos, nos quais a biblioteca 

escolar ocupa lugar de destaque nas escolas, lamentavelmente, em nosso país seu 

papel de contribuição ao processo pedagógico é menosprezado. Infelizmente, este 

lugar que abarca o conhecimento da humanidade, tem sido visto, em muitos casos, 

apenas como depósito de materiais, um lugar passivo e apagado. 

Não podemos negar que cenário atual das bibliotecas escolares no Brasil é 

desanimador. Assim como o sistema de ensino no país, as bibliotecas também não 

são contempladas como deveriam, são negligenciadas, silenciadas, oprimidas e 

esquecidas. Os projetos para ambas as áreas, são descontinuados, não apresentam 

uma solidez capaz de consolidar seus serviços de forma eficaz em âmbito nacional. 
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O que se percebe diante ao que foi exposto neste trabalho é que o grande 

empecilho para a implantação de um sistema de ensino de qualidade e consequente 

mudança de mentalidade sobre o uso da biblioteca escolar no Brasil está na falta de 

falta vontade política, na ausência de projetos e planos que possam transformar a 

realidade da miséria na qual se encontra a Educação do nosso país. 

Se quisermos mudanças positivas na atuação da biblioteca escolar em nossa 

sociedade é de extrema urgência que se faça uma reestruturação em nossas 

escolas, ou seja, primeiramente temos que fortalecer este campo igualmente falido 

para que a biblioteca seja então inserida nesses espaços. Sabe-se que o 

desenvolvimento de uma sociedade está totalmente atrelado ao grau de 

conhecimento que esta possui. Portanto, é essencial a criação de um novo conceito 

de escola, onde os interesses do governo sejam deixados de lado, onde a 

capacidade crítica da população não seja reprimida e que de fato este ambiente 

venha preparar os estudantes para exercer a cidadania e os qualifique para viverem 

em sociedade.  

A lei 12.244/10, mesmo com suas deficiências, apresenta um grande avanço.  

O fato de existir uma lei que contemple nossas bibliotecas escolares já se torna uma 

esperança de um futuro mais otimista na área. Não se sabe se esta lei atingirá seus 

propósitos iniciais, pois grandes são os empecilhos para sua implantação. 

Entretanto, fica evidente que esta se estabelece como um excelente acontecimento 

na história das bibliotecas brasileiras e que pode ser considerada a primeira de 

muitas mudanças em benefício da temática.  

Durante séculos a biblioteca escolar não tem sido exaltada. O mundo avança, 

a tecnologia evolui a cada dia, a ciência se desenvolve. E as bibliotecas em nosso 

país, continuam estagnadas. Enquanto as potências mundiais disparam no quesito 

de acesso à informação e cultura, o Brasil continua a margem da ignorância.  Mais 

de 500 anos se passaram desde o descobrimento e parece que estamos parados no 

tempo, permitindo ainda que os nossos governantes imponham seus interesses em 

detrimento da coletividade.  Invés de avançarmos parece que estamos retrocedendo. 

Estamos vivendo uma época em que é preciso ter mais força de vontade e 

interesse. A crise que estamos enfrentando atualmente nos traz uma incerteza sobre 

o futuro. Em contrapartida, é em momentos de crise que pode se reavaliar algumas 

atitudes, é em tempos de crise que surgem oportunidades para mudanças.  

Sem dúvidas, muitas transformações ainda deverão ser realizadas até que a 



58 

 

biblioteca escolar seja louvada diante aqueles descrentes de suas potencialidades. 

Cobrar é fácil demais, no entanto, a hora de agir chegou.   

Devemos em conjunto, reivindicar esse espaço de memória da humanidade 

que é nosso por direito. Faz-se necessário que haja uma movimentação de todos, 

principalmente da classe bibliotecária e dos profissionais da educação em prol de 

mudanças urgentes no ensino do país. Só desta maneira poderemos mudar a 

realidade do nosso país e lutarmos por um futuro digno de glória a este tipo de 

biblioteca. 

Encerro, pois, deixando a seguinte reflexão e que foi a mola propulsora para a 

realização deste trabalho: 

“Ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem 

biblioteca é instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem tentativa 

de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por seu lado, instrumento vago e 

incerto.” (Lourenço Filho, 1946). 
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ANEXO A – LEVANTAMENTO DO TODOS PELA EDUCAÇÃO (2013) 

SOBRE DÉFICIT DE BIBLIOTECAS EM ESCOLAS NO BRASIL 

 

 

Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1472/levantamento-sobre-    deficit-de-

bibliotecas-em-escolas-no-brasil/ 
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