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RESUMO 

A presente pesquisa aborda a educação ambiental nas bibliotecas escolares do Colégio Pedro 

II, objetivando verificar as funções de bibliotecas verdes e sustentáveis. A partir dessa 

consideração, o trabalho foi desenvolvido com base na análise das bibliotecas escolares, estudo 

do movimento bibliotecas verdes e sustentáveis e pesquisa sobre conceito, orientações e 

práticas verdes aplicadas em bibliotecas. Metodologicamente, utilizaram-se bibliografia 

documentos institucionais, leis, recomendações e normas, para juntos auxiliar na construção de 

argumentos sobre as questões da pesquisa em pauta. A ferramenta utilizada para levantamento 

de opiniões e diagnóstico de familiaridade com o assunto por parte dos servidores das 

bibliotecas escolares do Colégio Pedro II e diretores dos Campi foi um questionário eletrônico, 

estruturado a partir de exemplos encontrados na literatura estudada na pesquisa. As respostas 

advindas do questionário deram indicações de que, até o momento em que a pesquisa foi feita, 

o movimento bibliotecas verdes e sustentáveis não fora adotado pelo Colégio, embora tivesse 

sido percebido e compreendido como valoroso e viável quanto à aplicação nas bibliotecas 

escolares. A partir da análise de diretrizes que norteiam o conceito de bibliotecas verdes, este 

trabalho auxilia as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II para  condução a um perfil mais 

verde e sustentável.  

 

Palavras-chave: Colégio Pedro II. Biblioteca escolar. Biblioteca verde e sustentável. 

Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

This search aims to reach environmental education in Colégio Pedro II’s school libraries, in 

order to know about green and sustainable libraries range of tasks. Concerning that point, the 

work was developed on the grounds of the school libraries analysis, green and sustainable 

libraries movement study, and searching on concept, orientations and green practices applied 

in libraries. The methodological searching approach applied reviews, institutional documents, 

laws, recommendations and rules, to, all together, help to build up arguments on the issues of 

the searching aims assigned. The on line survey tool was a questionnaire designed after 

literature examples to be answered by the Colégio Pedro II libraries’ staff team and principals 

of each Campi where libraries are established. Later answers gave issues that, as far as the 

search had been on course, the green library movement hadn’t been adopted, although perceived 

and understood as a valuable and viable engagement in the Colégio’s school libraries. As from 

de operational guidelines analysis, which direct the green libraries concept, this work gives 

auxiliary means for Colégio Pedro II’s school libraries about taking steps to a greener and 

sustainable profile. 

 

Key-words: Colégio Pedro II. School library. Green and sustainable library. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

O Colégio Pedro II, um Instituto Federal de Ensino Superior, situado no Estado do Rio 

de Janeiro, e, em particular, suas bibliotecas de modalidade escolar, como recorte entre outras 

com características históricas e especializadas, constituem o universo motivador desta pesquisa  

Uma biblioteca escolar tem organização complexa que envolve etapas de estruturação 

como gerência, recursos humanos, processos técnicos sistêmicos e padronizados de 

organização e diversas políticas relativas ao acervo e sua circulação para chegar à finalidade de 

atendimento das demandas dos usuários, ou seja, os alunos da instituição, objeto principal de 

todo trabalho desenvolvido. 

Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, biblioteca escolar “[...] tem por 

objetivo atender os interesses de leitura e informação da sua comunidade e trabalha em 

consonância com o projeto pedagógico da escola na qual está inserida” (BRASIL, 1992). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) consideram que “o convívio escolar será 

fator determinante para a aprendizagem de valores e atitudes. Considerando a escola como um 

dos ambientes mais imediatos do aluno, a compreensão das questões ambientais e as atitudes 

em relação a elas se darão a partir do próprio cotidiano da vida escolar do aluno” (BRASIL. 

PCNs Tema Transversal, 2000). 

Desta forma, entende-se que as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II constituem 

cenário apropriado para conexão com o tema ambiental: primeiro, porque propiciam convívio 

e acolhem alunos cujas faixas etárias variam entre onze e dezoito anos, fase de formação quando 

conceitos, princípios e valores são apreendidos no sentido de formação do adulto futuro que 

atuará em sociedade; segundo, porque concentra coleções publicadas em diversos suportes e 

formatos, sobre diversos assuntos, disponibiliza equipamento eletrônico, espaço para fruição e 

servidores mediadores para atendimento de demandas, em horários correspondentes aos dias e 

turnos letivos, consoante o projeto pedagógico do Colégio. 

A partir da revisão bibliográfica feita por pesquisa para fins deste trabalho, foi possível 

constatar que mais e mais bibliotecas no mundo contemporâneo comprometem-se com a 

questão ambiental por meio de práticas em espaços já estabelecidos, ou por design de 

arquitetura e construção de novas unidades ou mesmo por transformações de antigas.  

Estudos demonstram que há um movimento de bibliotecas em diversos países em 

relação à sustentabilidade, no sentido de tornarem-se verdes, princípio esse que, segundo 

Karioja (2013), define-se por avaliação contínua de impactos produzidos por ações e escolhas 
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e consequente habilidade em prover necessidades por escolhas que produzam o menor impacto 

possível no ambiente, pois, quanto menor seja esse, mais verde será o resultado esperado pelo 

movimento. 

Um exemplo de biblioteca que participa do movimento sustentável ou verde é a 

biblioteca Vallila, na Finlândia. Essa biblioteca adota um programa estruturado em quatro 

passos, a saber: divulgar na comunidade o compromisso ambiental, facilitar acesso à 

informação sobre o ambiente, organizar eventos sobre o tema e apresentar-se como bom 

exemplo para demais bibliotecas (KARIOJA, 2013).  

Outras bibliotecas envolvidas com o movimento a favor da sustentabilidade realizam 

mudanças arquitetônicas dentro dos princípios de construções sustentáveis. Um exemplo de 

construção sustentável na Austrália é a biblioteca Melton, cujo prédio foi planejado e construído 

de acordo com os princípios que caracterizam arquitetura voltada à sustentabilidade ambiental, 

segundo o Green Building Council: gerenciamento de projeto e construção, qualidade 

ambiental interna, energia, transporte, água, tipo de material utilizado, localização, emissões, 

inovação (BINKS et al., 2014). 

Bibliotecas que adotam essas práticas são chamadas na literatura internacional de 

“Green libraries”, expressão que “[...] corresponde a um novo movimento que, no começo, 

cobria simultaneamente um conjunto de características associadas à construção de prédio, mas 

rapidamente tornou-se simultaneamente um conjunto de atitudes e comportamentos” (DIAS, 

2017). 

Nesse sentido, as bibliotecas escolares reúnem as condições necessárias para que seja 

adotada uma política de movimento e de estratégia verde, valendo-se dos meios de informação 

eletrônica para criar o conceito, fazer boas escolhas, propor ações, formar parcerias, 

desenvolver programas, implantar projetos e mais, indo além de eventos delimitados por datas, 

mas alcançando um modo permanente de ser, representando o conceito, atuando como pilares 

de informação, como exemplos de sustentabilidade ambiental, a divulgar o pensamento verde 

para sensibilizar e ampliar a consciência de todas as partes interessadas em seus contextos, na 

direção de um futuro mais equilibrado. 

Salienta-se também a capacidade das bibliotecas de se adequarem a transformações, 

comprovada ao longo do tempo, pois, conforme relata a História, de acordo com Nunes (2016), 

foram no passado fortalezas de acesso restrito, onde eram guardados tesouros de textos clássicos 

e hoje são até mesmo espaços sem paredes, como reflexos e produtos da sociedade em que se 

inserem estando “[...] em outra etapa do processo evolutivo” (MADUREIRA, 2010). 
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 Sob essa visão, este trabalho inclui um elenco de práticas a serem aplicadas 

rotineiramente no ambiente das bibliotecas, as quais podem ser inspiradoras para nortear a 

implantação inovadora do projeto verde engajado à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que 

sensibilizem e conscientizem os usuários. 

A liquidez fluida dos valores, das estruturas, das crenças que permeiam o tecido social 

caracterizado por acessibilidade, rapidez e fluxo contínuo de informação dos dias atuais 

permitiu e até legitimou que as bibliotecas atuassem como espaços diversificados em relação à 

sua tradição secular, levando-as à ruptura e instaurando novos alternativos papéis como, por 

exemplo, ser o lugar que vem após a casa e o trabalho, isto é, o terceiro lugar para onde pessoas 

acorrem em busca de fruição do espaço, encontros amigáveis, socialização, discussões e outras 

relaxações. 

Conforme observa Servet (2010), as bibliotecas “[...] procedem a uma redefinição de 

sua semântica cultural, selando definitivamente a ruptura com as bibliotecas templos do saber. 

A passagem do sagrado para o profano foi consumada. Em ruptura com uma visão elitista da 

cultura, a biblioteca terceiro lugar recusa-se a ser um lugar de prescrição do saber” (SERVET, 

2010). 

Deroche (2010), reportando-se ao conceito de biblioteca terceiro lugar analisado por 

Servet (2010) como espaço de raiz física forte, com vocação social afirmada e nova 

aproximação cultural, com missão de favorecer laços e inclusão social, cita alguns exemplos 

dessas bibliotecas, como a seguir: Delft, na Holanda; Ideas Store, no Reino Unido; Le Fil 

Rouge, na Dinamarca; Saint-Aubin Du Pavail, em Paris e Lezoux, em Rennes, França. 

Nessa perspectiva de ruptura, Karioja (2013) cita o exemplo da biblioteca Vallila que 

coopera com organização privada promovendo nova modalidade de empréstimo e amplia seus 

serviços, passando a fazer empréstimos de sementes, patinetes, skates, serrotes, bicicletas; 

Antonelli (2008) observa que bibliotecas conhecidas como “tool lending libraries” (bibliotecas 

que emprestam ferramentas) diversificam os materiais de empréstimo; Townsend (2014) afirma 

que bibliotecas estão mudando a base em coleções para foco em usuário fazendo empréstimos 

de recursos não tradicionais, como formas de bolo, varas de pescar, iPads e outros; e, ainda 

outras, segundo Dias (2015),emprestam seus espaços para atuação de makers, empreendedores 

de próprios negócios, a quem disponibilizam o uso de, por exemplo, máquinas de costura, 

impressoras 3D, copiadoras, em esforço de envolvimento com  o meio ambiente, qualidade de 

vida e desenvolvimento sustentável da região onde se situam. 

Com objetivo de praticar informação utilitária destinada a soluções cotidianas e 

sustentáveis, bibliotecas inovadoras divulgam seus serviços na plataforma eletrônica YouTube, 
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por exemplo, em consonância com o princípio de informação e disseminação com vistas a 

alcançar e servir o maior número de pessoas possível. 

Ainda quanto à ampliação de serviços prestados por bibliotecas, evidencia-se o papel da 

Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias, ou, International 

Federation of Library Association and Institutions (IFLA)1, que se engajou à Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2014, alinhada à Lyon Declaration que vincula informação a 

desenvolvimento, sob visão de que maior acesso à informação e conhecimento, fundamentado 

em uso universal de informática, constitui pilar essencial para desenvolvimento sustentável, 

uma vez que “[...] metade da população mundial não tem informação online”. 

Apoiada nesse pilar, a IFLA propôs-se como partícipe da Agenda 2030 para 

Desenvolvimento Sustentável (ONU), formada por 17 (dezessete) objetivos que visam a 

melhorar o mundo para todos.  

Segundo a IFLA (2017), as bibliotecas podem atuar como parceiras da Agenda 2030 

pois facilitam o acesso à Internet sem custo ou a custo baixo, e, por esse meio, prestam serviços 

comunitários sobre leis, programas, formulários, saúde, emprego, entre outros, além de 

contribuírem para a alfabetização de crianças, favorecer igualdade de gêneros e aumentar o 

número de pesquisadores em área científica, serviços esses que correspondem a alguns dos 

eixos temáticos desenvolvidos pela ONU, na agenda “Transformando nosso mundo: a Agenda 

2030 para desenvolvimento sustentável” (ONU, 2017). 

 

1.2 Justificativa 

No Colégio Pedro II, a sustentabilidade ambiental é abordada por programas, por 

projetos de eventos pedagógicos, recomendações e por disciplinas curriculares como Biologia, 

Química e outras afins que possibilitem discussão em contextos cotidianos sobre o tema. Esses 

meios de abordagem correspondem a orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) os quais seguem a recomendação estabelecida em 1977, registrada no Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado na 

Conferência Intergovernamental de Tbilisi, ocorrida na antiga União Soviética, segundo a qual 

“a educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo 

ou lugar, em seus modos formal, não formal e informal, promovendo a transformação e a 

construção da sociedade” (BRASIL. 1992). 

                                                 
1 IFLA: “Uma das primeiras organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, a promover a causa dos 

bibliotecários. Fundada em 1927, em Edimburgo, Escócia, com matriz em Haia, Holanda, tem membros em 144 

países”. Fonte: <HTTPS://www.cbbd2017.com>. Acesso em: 29 set.2017. 

https://www.cbbd2017.com/
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Conforme o parágrafo 1º da Lei governamental nº 9.795/99, “A educação ambiental não 

deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino (BRASIL. 1999). 

Para fundamentar a visão de transversalidade, em oposição à instauração de uma 

disciplina específica, a Secretaria de Educação Fundamental do governo brasileiro destaca: 

“[...] só quando se inclui também a sensibilidade, a emoção, sentimentos e energias se obtêm 

mudanças significativas de comportamento. Nessa concepção, a educação ambiental é algo 

essencialmente oposto ao adestramento ou à simples transmissão de conhecimentos científicos 

[...]” (BRASIL. 2000). 

Portanto mudanças significativas de comportamento são o foco basilar da proposta de 

educação para sustentabilidade ambiental no Brasil e, sob essa lente, o papel da biblioteca 

escolar pode ser discutido, uma vez que é espaço de acolhimento e constitui um processo 

coligado a outros que colaboram na estruturação do projeto educacional, condições essas 

propícias para aplicação de propostas voltadas à mudança comportamental frente a impactos 

degenerativos do meio ambiente. 

Os reconhecimentos desse contexto de adequação e pertencimento institucional, 

motivaram a reflexão de bibliotecários sobre o papel das bibliotecas no esforço de participar da 

educação voltada ao ambiente sustentável (CARDOSO, 2010; JANKOWSKA et al., 2010). Tal 

esforço tem sido observado em bibliotecas de países como, por exemplo, Estados Unidos (Blair 

Library),Austrália (Melton Library), Taiwan (Beitou Library), Colômbia (Parque Biblioteca 

Léon de Grieff),onde a sustentabilidade ambiental como conceito é prioridade e é expressada, 

tanto por meio de construções certificadas ambientalmente, quanto por procedimentos adotados 

por seus agentes (DIAS, 2015).  

A literatura relata alguns pontos comuns, ressaltados como a seguir: construções 

sustentáveis, medidas por um sistema como o Leadership in Energy and Environmental Design 

(LEED)2; práticas sustentáveis condizentes com escolhas que minimizem possíveis impactos 

ambientais; bibliotecário mediador centrado no interesse do usuário; disseminação eletrônica 

de conhecimento e comunicação (ANTONELLI, 2008). 

Para o caso do Colégio Pedro II, todos os pontos destacados podem ser valorizados, 

sendo especial a questão da informatização dos acervos que vem se fazendo a partir de 2015, o 

que demandou adaptação dos servidores a esse novo formato de organização e relacionamento 

com os usuários dos serviços. 

                                                 
2 LEED: “Certificação para construções sustentáveis, concebida e concedida pela organização americana não-

governamental U. S. Green Building Council de acordo com critérios de racionalização de recursos atendidos por 

um edifício.” Disponível em: https://new.usgbc.org/leed. Acesso em: 05 out. 2017. 
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A informatização dos acervos e a disponibilização de uso amplo da Internet e das 

diversas redes sociais de comunicação abrem uma janela de facilidades em termos de acesso já 

que as bibliotecas podem chegar a todos os usuários cadastrados a um só tempo, com rapidez, 

a quem as ações devem ser endereçadas, permitindo que agreguem propósitos e tornem-se 

ativamente engajadas com o processo educacional, indo além da oferta das coleções. 

A informatização dos acervos proporciona facilidades para identificar, localizar, fazer 

circular e recuperar os itens das coleções, além de diminuir o fluxo presencial de demandantes 

de serviços, o que contribui para menor circulação e menor emissão de poluentes. Tal contexto 

permite aos bibliotecários modificar sua atenção tradicionalmente centrada em coleções e 

atendimento presencial para passar a atuar estrategicamente, de maneira remota ou não, em 

atividades que correlacionem seus espaços ao projeto de educação, neste caso sustentabilidade 

ambiental. 

Conforme visto na literatura sobre o tema, a situação de depleção planetária deve 

envolver a todos com responsabilidade. Portanto, nas bibliotecas do Colégio Pedro II, cabe 

também resposta a essa convocação que pode ser feita por meio de conscientização de seus 

servidores transformando-se em bibliotecários mediadores de bibliotecas verdes, conforme a 

transversalidade recomendada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, para promover 

mudanças significativas de comportamento que agridam a Natureza. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

O estudo delimita-se às bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, instituição de ensino 

público e gratuito, situado no Estado do Rio de Janeiro. As bibliotecas escolares atendem os 

alunos matriculados no ensino fundamental e no médio, em cada Campus, bem como os 

servidores que neles atuam: professores e técnicos. Por não haver um padrão de atendimento 

estabelecido como política única a ser seguida por todos os Campi, no que se refere a público 

usuário, há bibliotecas que permitem empréstimo de materiais a familiares ou outros, 

responsáveis por alunos. As bibliotecas escolares estão localizadas em nove Campi onde 

disponibilizam acesso às coleções de modo presencial no decorrer dos turnos letivos que se dão 

durante a manhã, a tarde e a noite, durante o transcurso dos anos letivos. 

Conforme sua configuração administrativa de Instituto Federal, instituída a partir de 

2012, embora estruturado por quatorze Campi, em apenas nove há bibliotecas escolares, pois, 

nos demais cinco há salas de leitura que não se caracterizam como bibliotecas, porque não são 

regidas por preceitos da ciência de biblioteconomia e dispensam registro no respectivo 
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Conselho Regional. As salas de leitura servem aos primeiros anos do ensino fundamental, ou 

seja, do primeiro ao quinto ano escolar. 

 

1.4 Problema da Pesquisa 

As bibliotecas escolares do Colégio Pedro II são espaços de convivência, acesso à 

informação e conscientização em diferentes assuntos. Considerando ainda a relevância da 

educação para a sustentabilidade e o conceito ainda recente de bibliotecas verdes e sustentáveis, 

esta pesquisa baseia-se na seguinte problemática: As bibliotecas escolares do Colégio Pedro II 

estão alinhadas com o que a literatura define como bibliotecas verdes e sustentáveis? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral 

Analisar a atuação das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II em relação ao conceito 

de Bibliotecas Verdes e Sustentáveis.  

1.5.2 Objetivos específicos 

Identificar os princípios e diretrizes para que uma biblioteca possa ser considerada verde 

e sustentável; 

Verificar se as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II atendem aos princípios e às  

diretrizes de uma biblioteca verde e sustentável; 

Verificar qual o grau de conhecimento dos servidores de bibliotecas escolares no CPII 

quanto à sustentabilidade ambiental em bibliotecas. 

 

1.6 Organização do Estudo 

O estudo está estruturado em cinco capítulos: 

O primeiro capítulo, iniciado por introdução, apresenta contextualização e justificativa 

do tema abordado; delimitação do estudo; problema da pesquisa; objetivo geral e objetivos 

específicos propostos pelo trabalho e organização do estudo. 

A contextualização reporta-se às funções e objetivos das bibliotecas escolares do 

Colégio Pedro II em relação ao movimento de bibliotecas verdes e sustentáveis, conforme 

diversos exemplos ocorridos no mundo os quais demonstram práticas rotineiras de 

sustentabilidade ambiental e ampliação de prestação de serviços. 
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A justificativa explana as abordagens de ações sustentáveis praticadas no Colégio de 

acordo com orientações governamentais e a adequação de seu contexto para adoção de 

princípios e práticas sustentáveis voltadas à conservação do meio ambiente. 

A delimitação do estudo circunscreve-se às bibliotecas do tipo escolar do Colégio, por, 

principalmente, serem os espaços que maior quantidade de usuários recebe na Instituição, sejam 

docentes, discentes, sejam outros e demais servidores. 

O problema da pesquisa baseia-se na arguição de alinhamento das bibliotecas escolares 

com o que a literatura define como bibliotecas verdes e sustentáveis, enquanto o objetivo geral 

pretende analisar a atuação daquelas bibliotecas em relação ao conceito definido na literatura. 

Os objetivos específicos buscam identificar princípios e diretrizes característic do 

movimento verde e sustentável, verificar se as bibliotecas escolares do Colégio atendem aos 

mesmos e, também, verificar qual o grau de conhecimento dos servidores quanto à 

sustentabilidade ambiental aplicada nas bibliotecas em que atuam.  

O segundo capítulo, intitulado Fundamentação Teórica, focaliza o conceito do 

movimento de bibliotecas verdes e sustentáveis sob ângulos de construção, práticas e gestão; 

apresenta a síntese cronológica e a estrutura organizacional do Colégio Pedro II; o programa de 

sustentabilidade ambiental para educação, segundo lei brasileira; o programa ambiental 

pedagógico desenvolvido pelo Colégio e as ações sustentáveis nele aplicadas; a organização, 

tipos e funcionalidades de suas bibliotecas; relata a inclusão do aplicativo de gerenciamento 

eletrônico nas bibliotecas; promove discussão sobre visão de acesso à informática em 

bibliotecas e o desempenho funcional do moderno profissional de informação. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia empregada para a estruturação do trabalho, 

quanto ao tipo de estudo, população e amostra referentes ao universo pesquisado; descreve 

também o instrumento de coleta utilizado para o levantamento de opiniões sobre o tema 

abordado, ou seja, questionário que investiga conceitos, princípios e práticas sustentáveis 

aplicados nas bibliotecas escolares do Colégio; apresenta o levantamento bibliográfico e 

documental que embasa a pesquisa. O levantamento bibliográfico está demonstrado no quadro 

5 em que constam trinta e oito artigos selecionados, dos quais vinte e nove foram utilizados 

para a construção do texto, por conterem teor adequado à proposição do mesmo, em 

contraposição aos nove que não se coadunaram às propostas desenvolvidas no texto. O elenco 

dos vinte e nove artigos utilizados está listado nas Referências Bibliográficas. 

O quarto capítulo apresenta conceitos e princípios de bibliotecas verdes e sustentáveis, 

segundo definido por quatro autores internacionais, cujos trabalhos foram resumidos neste 

capítulo para uma leitura comparativa dos princípios de sustentabilidade levantados em cada 
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um dos textos. Os conceitos procuram definir a expressão verde e sustentável em relação à 

sustentabilidade ambiental e os princípios procuram identificar procedimentos ou práticas 

sustentáveis que tornam uma biblioteca verde e sustentável. A duplicidade de atributos à 

biblioteca, nessa discussão, relaciona-se a princípios de design e construção e a práticas 

sustentáveis, os quais formam o constructo que caracteriza o movimento bibliotecas verdes. As 

práticas descritas nos textos estudados, bem como os conceitos, deram vez ao embasamento da 

elaboração do questionário que faz parte da investigação deste trabalho. Além dos quatro textos 

internacionais estudados, há outro desenvolvido no Brasil sob enfoque semelhante, do qual foi 

extraído um elenco de Diretrizes a serem aplicadas em bibliotecas públicas caracterizadas por 

compromisso com sustentabilidade ambiental. As Diretrizes, por meio do questionário, foram 

investigadas junto aos servidores das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, quanto à 

importância e viabilidade da inserção das mesmas nas bibliotecas do Colégio. Descreve-se a 

análise das bibliotecas escolares a partir do perfil levantado dos servidores participantes da 

pesquisa como respondentes; dos princípios e das iniciativas sustentáveis de uma biblioteca 

verde, bem como análise das bibliotecas em relação a diretrizes voltadas à sustentabilidade 

ambiental. 

O quinto capítulo apresenta as Considerações Finais deste trabalho. 

A seguir, encontram-se as Referências Bibliográficas, três Anexos com listas de 

conteúdos extraídos de artigos utilizados na pesquisa e um Apêndice com reprodução completa 

do questionário utilizado. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Bibliotecas Verdes 

Segundo Jankowska et al. (2010), com base no Relatório Brudtland,3 vinte e dois 

presidentes de universidades de todo o mundo assinaram a Talloires Declation, na França, em 

1990, criando a Associação de Líderes de Universidades para um Futuro Sustentável (ULSF). 

Depois de 1990, o conceito de sustentabilidade penetrou em agendas de crescimento econômico 

e social e influenciou comunidades acadêmicas em mais de trezentas e cinquenta instituições 

de educação. Desde os anos 90, a literatura sobre preocupações ambientais e sustentáveis em 

bibliotecas tem crescido e atraído muita atenção. 

Segundo Dias (2015), o ambiente de biblioteca já fora relacionado ao meio natural em 

1971, porquanto o acervo de informação contido relaciona-se ao espaço físico, em si um 

ambiente, e não um centro colecionador de materiais ambientais. Porém, a partir dos anos 90, 

o movimento verde começou a surgir como forma de pensar generalizada e, por volta de 2003, 

passou a integrar o âmbito das bibliotecas, no sentido de compromisso com a redução de 

impacto ambiental no planeta. 

Em Jankowska et al. (2010), lê-se que verde é um processo, assim como um estado 

mental que clama por ação e envolve espírito de reciprocidade. Dias (2015) informa que essa 

forma de pensar refletiu-se em ações voltadas à construção de prédios, aos serviços e às práticas 

das bibliotecas, nos Estados Unidos. 

O movimento verde ficou consolidado por meio de divulgação de debate de ideias sobre 

o tema e como aplicá-lo em bibliotecas. Antonelli (2008) relata que em 1991 foi publicado o 

primeiro artigo sobre o tema verde intitulado “O bibliotecário verde” (LERUES, 1991). Este 

artigo inaugural foi publicado em seção especial do Boletim da Biblioteca Wilson (EUA) sobre 

bibliotecas e o ambiente o que renovou interesse, em toda a nação, por um movimento 

ambiental verde que “pensa globalmente, mas age localmente.” 

No mesmo artigo, Antonelli (2008) lembra que em 1991 um grupo de voluntários da 

Califórnia e de bibliotecários da Universidade de Idaho (EUA) decidiram publicar uma revista 

profissional que promovesse conhecimento ambiental. Assim, em janeiro de 1992 foi publicado 

o primeiro número da revista The Green Library Journal: Environmental Topics in the 

Information World (GLJ), ou,  A revista da biblioteca verde: tópicos ambientais no mundo da 

                                                 
3 Relatório Brundtland: relatório inovador emitido pela Comissão Brundtland, em abril de 1987, intitulado “ ‘Nosso 

Futuro Comum’ que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público.” Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 6 out. 2017. 

https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
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informação. A popularidade do tema teve forte expansão e passou a ser referido por variadas 

denominações, conforme Jankowska et al. (2010): “bibliotecário verde”, “biblioteconomia 

verde”, “setor acadêmico verde”, “movimento biblioteca verde”.Library Journal foi um dos 

líderes em divulgação de bibliotecas verdes e do pensamento verde em bibliotecas. 

Após o ano 2000, surgiu uma “[...] verdadeira explosão de documentos e tentativas de 

implementação de procedimentos e respectiva divulgação”, quando então o Movimento 

Americano para as Comunidades Sustentáveis conceituou as bibliotecas como pilares de 

informação para conscientização de sustentabilidade (DIAS, 2015). 

Antonelli (2008) registra que em 2003 o Library Journal publicou “The New Green 

Standard”, O novo padrão verde (Brown) referente a construções sustentáveis, tendo sido a 

Biblioteca Blair, situada no estado de Arkansas, a primeira construção naquele estado a receber 

o certificado LEED. 

2.2Construções de bibliotecas verdes 

Devido ao engajamento das bibliotecas americanas com a causa ambiental, os prédios 

em que se localizavam passaram a ser avaliados quanto ao impacto no ambiente causado pelo 

consumo de energia. A avaliação ficou a cargo de um conselho, United States Green Building 

Council, fundado em 1993, o qual passou a analisar o design dos edifícios a partir de categorias 

como: a) localização; b) consumo de água; c) eficiência energética; d) materiais; e) qualidade 

interior do ar; f) inovação e design. 

Como consequência de avaliação, houve certificação feita sob gradação de pontos e 

classificação segundo o grau de atendimento às categorias indicadoras de impacto. A avaliação 

e certificação do projeto e construção de prédios passaram a obedecer a critérios do Sistema 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com atribuição de até 100 pontos: 

certificação (40 - 49 pontos); prata (50 - 59 pontos); ouro (60 - 79 pontos); platina (80 + pontos). 

Tal gradação de pontos remete à visão holística do tiple bottom line, provendo benefícios à 

economia, à sociedade e ao ambiente. O Sistema LEED é utilizado na América do Norte, 

América Central, América do Sul e Índia. Essas iniciativas foram marcos do movimento de 

construções “green” de bibliotecas, incluídas as adaptações e reformas de prédios já existentes 

(DIAS, 2015). 

No Brasil, além do Sistema LEED, existe a certificação Processo AQUA creditada pelo 

INMETRO. Define-se como processo de qualidade ambiental, tendo por base o sistema francês 

Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), ou, Abordagem à alta qualidade ambiental, 

que consiste em objetivos relacionados ao custo global, da concepção ao desmonte, (construção, 
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uso e desconstrução), com previsão do ciclo de vida da edificação. O Processo AQUA, foi 

criado em 1967, na Escola Politécnica da USP, onde é mantido pela Fundação Vanzolini. Visa 

a gerenciar impactos sobre o ambiente exterior e criar espaço interior sadio e confortável 

(FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2017). 

Conforme Silva et al (2016), no Brasil, o governo federal publicou a Instrução 

Normativa nº 01/2010 que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental para obras públicas, 

enfatizando que, conforme Art. 4º nos termos do Art. 12 da Lei nº 8.666/1993 

as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo, para contratação 

de obras e serviços de engenharia, devem ser elaborados visando à economia da 

manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água, 

bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam impacto ambiental. 

Posteriormente foi publicada a Instrução Normativa nº 2 / 2014, a qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade de as edificações públicas obterem a Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A” e Geral de Edificação Construída “A”. 

O Sistema LEED foi desenvolvido como uma ferramenta a ser empregada no projeto, 

sendo o método mais amigável de construção sustentável empregado no Brasil. O Objetivo do 

LEED é acelerar a adoção de práticas dos Edifícios Verdes (SILVA et. al, 2016). 

Segundo Karioja (2013), “LEED é uma organização que encoraja e acelera a adoção 

global de construção verde e desenvolvimento de práticas sustentáveis por meio de criação e 

implementação de ferramentas e critérios de desempenho compreendidos e aceitos 

universalmente.” Para Dias (2015), “a certificação LEED é o principal sistema mundial de 

certificação em construção sustentável e tem como objetivo a implementação de boas práticas 

de eficiência energética e de construção sustentável nos edifícios, desde a sua concepção, 

construção e manutenção, sendo também aplicado à reabilitação de edifícios existentes.” 

Conforme registrado por Dias (2015), o movimento bibliotecas verdes já se encontrava 

consolidado nos países anglo-saxônicos como Estados Unidos, Canadá e Austrália quando, em 

2013, foi publicado o livro The Green Library cobrindo casos de todo o mundo. Entre 2013 e 

2015 as bibliotecas de países como Tailândia, Japão, Arábia, Bangladesh, Índia, Nigéria, 

México, Espanha, França, Alemanha, entre muitos outros países,passaram a cultivar a nova 

imagem verde, com fundamentos em quatro pontos: missão de transmitir conhecimento e 

incentivar cidadania; tecnologia com aliança entre arquitetura e engenharia e biblioteconomia; 

imagem reconhecida às novas bibliotecas do século XXI; sustentabilidade implementada por 

eficiência energética (DIAS, 2015). 



25 

 

Binks et alii. (2014) descrevem uma estrutura para ser utilizada como um guia de 

informação para o planejamento de uma biblioteca, na Austrália, mas aplicável a qualquer 

biblioteca no mundo, a qual pretenda adequar-se ao verde. Algumas orientações são importantes 

para a redução do uso de energia em bibliotecas. As orientações elencam estratégias desde 

fontes renováveis até iluminação eficiente e controle de sistemas de aclimatação. As autoras 

reportam-se a energia renovável, tamanho e formato do prédio e qualidade interna do ar: 

 Energia renovável propicia meio mais limpo de obtenção de energia a ser gerada 

por sol, vento e água, contribuindo para reduzir emissões de gás estufa, diminuir 

demanda de fontes convencionais e baratear custos no longo prazo.  

 Por meio de estratégia de formatação do ambiente é possível reduzir o uso de 

energia artificial, com máximo aproveitamento de luz natural.  

 Estratégias aplicadas a princípios do design podem conseguir qualidade interna 

do ar, qualidade térmica e qualidade de iluminação. 

Binks et al. (2014) reforçam que os princípios-chave de design sustentável incluem 

redução de energia (consumo e custo), provimento de ambiente natural para fruição de pessoas, 

ventilação ativa e passiva (aquecimento e resfriamento), luz natural, redução de calor no verão 

e redução de consumo de água. 

Liao et al (2016) ressaltam a biblioteca exemplar de Beitou, em Taiwan, construída em 

2007, considerada um dos mais verdes prédios do país e um dos primeiros a empregar vários 

materiais reciclados em sua construção. Informam nessa pesquisa que, de acordo com dados 

estatísticos, um total de 1.677 selos de construção verde e 3.794 proposituras ao Certificado de 

Construção Verde foram conferidas desde setembro de 1999, até novembro de 2015, em 

Taiwan. 

 

2.3 Práticas de bibliotecas verdes 

Como outro pilar de sustentabilidade em bibliotecas, além da construção, destacam-se 

as práticas operacionais básicas conhecidas como 3 Rs: reduzir, reciclar, reutilizar. Para além 

dos 3 Rs, Binks et al. (2014) destacam “[...] é importante para as bibliotecas começar a pensar 

fora da caixa em termos de práticas verdadeiramente sustentáveis.”  Nesse sentido, as autoras 

propõem uma lista de iniciativas exemplares para alcance de sustentabilidade ambiental em 

bibliotecas (Quadro 1): 

Quadro 1 Iniciativas Sustentáveis 

Grupo de Iniciativas Iniciativas 

ENERGIA Sinalização, por exemplo: Por favor, desligue ao sair da sala; 
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Máxima utilização de luz natural; 

Uso de lâmpadas com sensores de movimento; 

Uso de lâmpadas de baixo consumo; 

Uso de ar-condicionado e de aquecedor apenas em dias de temperatura extrema; 

Re-utilização de aquecimento produzido por computadores, em áreas necessárias; 

Usar soluções verdes de tecnologia de informação: computadores, impressoras, etc.; 

Instalação de painéis termais solares. 

DESPERDÌCIO 

Reciclar lixo eletrônico; 

Reciclar tudo: papel, papelão, panfletos, livros, caixas, etc.; 

Dispor lixeiras em todas as áreas da biblioteca; diferentes cores para cada tipo de lixo; 

Implementar auditoria para avaliar a quantidade de lixo produzida; 

Usar recursos online para evitar gasto de papel; 

Compartilhar recursos ou meios para reduzir quantidade de itens necessários. 

EQUIPE VERDE 

Criar uma equipe verde para investigar, implementar e monitorar medidas 

sustentáveis; 

Criar incentivos como o funcionário verde do mês ganha um prêmio verde; 

Verificar se fornecedores privilegiam práticas verdes; 

Estabelecer e manter um painel com informações de rotinas. 

Fonte: Adaptado de BINKS el alii. (2014). 

Segundo Vijayalakshmi (2014), “Biblioteca verde refere-se à biblioteca que contribui 

com a manutenção do balanceamento ecológico natural, e com a preservação do planeta e de 

seus sistemas e recursos naturais.” Para o autor, o setor da biblioteca deveria criar modelos e 

sistemas que facilitassem o desenvolvimento sustentável, pois são espaços que têm 

oportunidades consideráveis para aumentar a consciência ambiental de seus usuários por meio 

de comunicação e educação ambiental, assim como por exemplos de ações. 

Vijayalakshmi (2014) sugere maneiras de tornar-se verde: usar energia de modo 

apropriado à redução de consumo; não desperdiçar água; evitar uso de máquinas em prol da 

diminuição da poluição atmosférica; economizar papel, utilizando os dois lados; cultivar 

vegetação em espaços vazios; reciclar produtos não degradáveis; evitar uso de plástico, canetas 

esferográficas, capas de poliuretano; gerenciar a disposição do lixo; criar conscientização. 

O autor citado acredita que bibliotecas podem inspirar pessoas por meio de cartazes 

sobre conservação de recursos naturais, programas, competições, fóruns, vídeos, estabelecer 

links com sites ambientais, manter relações com usuários interessados em assuntos ambientais. 

Como retorno, a biblioteca poderá beneficiar-se por ter contribuído para um mundo bonito e 

agradável, melhor qualidade de vida, melhor saúde, salvação do planeta para futuras gerações, 

melhoramento da saúde mental. “A mudança pode ser possível quando vem da mente” 

(VIJAYALAKSHMI, 2014). 

Smith Aldrich (2016) recomenda que haja preocupação não apenas com a biblioteca e 

seus usuários, mas também com as comunidades locais e globais, em transcendência de 

sustentabilidade ambiental, pois o verde é mais bem compreendido pelo modelo triple bottom 

line. Bibliotecas devem buscar balanceamento entre viabilidade econômica, serviços 
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equitativos oferecidos de modo socialmente justo e ser sustentável, a fim de criar um 

ecossistema. 

A autora citada afirma que é preciso pensar de modo novo a respeito de decisões 

tomadas em biblioteca, seja ela grande ou pequena e recomenda a citação “pense sobre coisas 

grandes, enquanto faz coisas pequenas, a fim de que todas as coisas pequenas caminhem para 

a direção certa.” Entende que o papel da biblioteca é crítico no que tange a sustentabilidade, 

ante um quadro de ruptura social em relação ao passado. A biblioteca pode ajudar a 

transformação do mundo para melhor por meio, primeiro, de um pensamento sustentável 

(SMITH ALDRICH, 2016). 

Para Antonelli (2008), as bibliotecas passarão por transição de centros de informação, 

para centros de cultura, dando mais um passo verde, conforme relatado no artigo “The Future 

of Libraries: Beginning the Great Transformation”, ou, O futuro das bibliotecas: começo da 

grande transformação, escrito em 2007, por Frey. A autora percebe que “[...] instabilidade 

econômica, depleção energética e degradação planetária estão transformando a sociedade e, por 

sua vez, transformando as bibliotecas”, as quais deverão oferecer novos e inusitados programas 

verdes às comunidades. 

Em consonância com a literatura divulgada sobre o tema verde referente a bibliotecas, 

sustentabilidade ambiental e educação, Cardoso (2015) compartilha a crença em biblioteca 

como veículo de transformação para melhorar o meio ambiente no sentido de busca de 

equilíbrio por meio de educação. Em pesquisa desenvolvida sobre o tema, a autora constatou 

que não há políticas públicas formuladas, especificamente, para bibliotecas nas esferas do 

governo brasileiro. Para Cardoso (2015), as bibliotecas têm capacidade técnica para atuar na 

educação, no aspecto não-formal, por serem centros de disseminação de informação. Portanto 

afirma que as bibliotecas “[...] devem ser as primeiras a adotarem princípios e práticas de 

sustentabilidade [...]”, mas para isso devem ser apoiadas por políticas públicas que suportem 

tais procedimentos. 

Sob visão de crença na possibilidade de papel expandido das bibliotecas, e constatação 

de carência de políticas para base de implantação e execução de tal possibilidade, Cardoso 

(2015) elaborou uma relação de 17 (dezessete) diretrizes para subsidiar políticas 

governamentais dirigidas “[...] a princípios e práticas de sustentabilidade nas bibliotecas 

públicas brasileiras [...]”, de acordo com o modelo internacional de Green library. 

Tal relação gerou o documento denominado Diretrizes para Bibliotecas Públicas Verdes 

no Brasil, direcionado a um sentido de mobilização para possíveis soluções sustentáveis. A 

autora encaminhou o documento para o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério 
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da Cultura brasileiro sob expectativa de que as bibliotecas no Brasil adotem princípios e práticas 

de sustentabilidade referendadas por organismos governamentais. 

A relação de diretrizes citada está reproduzida no Anexo A deste trabalho com objetivo 

de, possivelmente, fazerem parte de política de sustentabilidade ambiental a ser implementada 

nas bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, conferindo a elas status alinhado ao conceito 

consagrado na literatura internacional como green. 

2.4 Gestão de bibliotecas segundo princípios sustentáveis 

Dias (2015), ao referir-se à gestão de bibliotecas que adotam princípios sustentáveis, 

entende que a prerrogativa principal de uma visão estratégica é o acesso à informação ambiental 

pelo gestor da organização ou pelo bibliotecário responsável. “Não é possível implementar na 

biblioteca um guia de procedimentos sustentáveis, se a equipa [sic] não se encontrar 

familiarizada com conceitos chave e sensibilizada para a problemática.” 

Dias (2015) assinala que as políticas que os serviços de informação estruturam para 

atividade normalizada cotidianamente são fruto de adaptação ocorrida ao longo da história das 

bibliotecas. A nova virada de pensamento e sensibilidade em direção ao verde pressupõe a 

capacidade de adaptação por parte dos bibliotecários, assim como, nas últimas décadas, tiveram 

de adaptar-se à informática. A clássica teoria bibliocêntrica, o core da biblioteca, terá de ser 

repensada para uma atitude mais adaptativa e dirigida à comunidade “[...] porque esta nova 

visão da biblioteca, que assume a sua responsabilidade global, que se encontra urbanizada e que 

reage em prol da sua comunidade exemplificando em cidadania as suas ações, é essencial para 

a construção da sua nova identidade (DIAS, 2015). 

Portanto a nova forma de pensar deve ser refletida em ações correspondentes ao modelo 

metodológico de gerir a biblioteca. Em estudo de Taylor (1975) apud4 Diniz (2016), feito sobre 

gestão de biblioteca, com vistas à sustentabilidade da organização, lê-se: “Na metade dos anos 

60, foi introduzida a metodologia do Planejamento Estratégico mediante proposições do prof. 

Igor Ansoff, dos pesquisadores do Stanford Research Institute e dos consultores do McKinsey 

Consulting Co.(EUA). 

Segundo Diniz (2016), planejar é a palavra apropriada para a projeção de um conjunto 

de ações que visem a determinado resultado claramente definido. Portanto planejar deve ser 

prioritário para a complexa organização de biblioteca, responsável por múltiplas funções, 

procedimentos, serviços e produtos, da qual é esperado um objetivo. 

                                                 
4TAYLOR, B. “Strategies for planning”. p. 27-40, 1975. 
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 No contexto histórico atual, a biblioteca precisa de renovar-se para contribuir com a 

educação, tornar-se referência em ideias, informação, atitudes e exemplos voltados ao usuário, 

objetivo final, ou, ao contrário manter-se firme no paradigma bibliocêntrico tradicional e 

confundir-se com um espaço onde se depositam livros, com uma sala para leituras opcionais. 

No momento atual, permeado universalmente por preocupação com o meio ambiente e 

respectiva sustentabilidade, a biblioteca como agente de informação, comunicação e educação 

pode ajustar suas metas ao contexto da sustentabilidade ambiental, perseguindo o pensamento 

verde e correspondentes práticas.  

O Quadro 2 apresenta uma matriz voltada a ações de planejamento estratégico 

ambiental, com abordagem a quatro indicadores, seguido de outro, Quadro 3, com objetivos 

esperados, de acordo como papel que a biblioteca deve assumir a favor da sustentabilidade. 

 

Quadro 2: Matriz para alinhamento de estratégia sustentável (MAES) 

PILARES SOCIAL AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL 

Criação de projeto ambiental que 

sustente outras atividades na 

Instituição. 

Investimento em conhecimento de 

conceitos, práticas, e experiências; 

participação em atividades e programas 

ambientais. 

USUÁRIOS 

Aumento da percepção externa 

quanto ao comportamento 

ambiental através de programas 

junto a entidades afins. 

Aumento da percepção externa quanto ao 

comprometimento ambiental com 

desenvolvimento de programas. 

PROCESSOS 

INTERNOS 

Contatos com atores externos 

como autores, programadores, 

ONG’s, divulgadores, etc. 

envolvidos em sustentabilidade 

ambiental. 

Exigência de práticas ambientais corretas 

no desenvolvimento de processos; 

implantação de normas ambientais. 

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO 

Desenvolvimento cultural e 

educacional da equipe interna e 

dos usuários da biblioteca. 

Conscientização, desenvolvimento e 

multiplicação de cultura ambiental 

responsável. 

Fonte: adaptação de OLIVEIRA, TERRA e MEDEIROS (2007, p.42). 

 

 

 

 

Quadro 3: Descrição dos objetivos estratégicos da biblioteca 

PILARES SOCIAL AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL 

Conscientizar a comunidade escolar, 

facilitar acesso a informação 

ambiental, estimular envolvimento em 

práticas ambientalmente sustentáveis. 

Investir em tecnologias 

ambientalmente corretas; estabelecer 

metas de ações compatíveis com a 

sustentabilidade ambiental. 
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USUÁRIOS 

Publicar projetos, programas, 

atividades e outros, relativos à 

responsabilidade ambiental. 

Buscar a satisfação dos usuários 

preocupados com o meio ambiente e a 

qualidade de vida; difundir práticas 

ambientais. 

PROCESSOS 

INTERNOS 

Buscar relação ganha-ganha com os 

usuários; desenvolver política de 

recompensa e premiação; promover 

satisfação da comunidade. 

Reverter processos nocivos ao meio 

ambiente; minimizar processos 

nocivos; adequar-se às normas e 

legislações ambientais. 

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO 

Capacitar e desenvolver pessoas; 

construir parcerias com universidades, 

centros tecnológicos de informação e 

órgãos governamentais e outros da 

sociedade civil. 

Internalização dos conceitos de 

responsabilidade ambiental; busca de 

novas técnicas para consumo 

sustentável. 

Fonte: adaptado de OLIVEIRA, TERRA e MEDEIROS (2007, p.54) 

 

Diniz (2016) ressalta que a gestão de bibliotecas pode adotar procedimentos de gestão 

empresarial, devido à similaridade de estrutura existente entre ambas as organizações por haver 

em uma e em outra entrada, processo e saída, o bibliotecário sendo o administrador, o usuário 

sendo o cliente e o serviço sendo o produto. 

Assim como em empresas, as bibliotecas devem mensurar os serviços que prestam para 

que a qualidade dos mesmos seja conhecida. Para a mensuração, Behr et al. (2008), entendendo 

a biblioteca como sistema aberto, sugerem algumas ferramentas que apresentam resultados 

indicadores de qualidade para auxiliarem a tarefa de gestão: 

 Brainstorming – um surgimento de chuvas de ideias; 

 Diagrama de Ishikawa – um indicador de causa e efeito; 

 Diagrama de Pareto – para representação de dados em gráficos de barras; 

 Histograma – para medição de dados, distribuição e frequência dos mesmos; 

 Ciclo PDCA – planejar, fazer, conferir e agir, para planejar e implantar um processo;  

 Fluxograma – para visualização holística de determinada atividade. 

O gestor de biblioteca, ao utilizar ferramentas de gestão que auxiliem a obter resultados 

de indicadores, pode avaliar a qualidade dos serviços prestados, ou seja, o padrão com foco em 

eficácia e eficiência, e promover eventuais ajustes, para atender com satisfação a expectativa 

do usuário. 

Além do planejamento estratégico e do emprego de ferramentas de mensuração, o gestor 

de uma biblioteca voltada à sustentabilidade ambiental, pode valer-se de outro instrumento 

aplicável a qualquer Organização, a partir de itens padronizados internacionalmente, com vistas 

a um Sistema de Gestão Ambiental, como os descritos na Norma ISO 14001. 
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No Brasil, a Norma ISO 14001:2015 estabelece requisitos para um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) com ênfase na determinação das Partes Interessadas e das suas necessidades 

e expectativas; com adoção de um pensamento baseado em risco; com visão de melhoria do 

desempenho ambiental; com abrangência a ciclo de vida; com liderança da Alta Direção, entre 

outros. 

Nessa Norma o item Planejamento introduz o conceito de Riscos e Oportunidades, 

conceito esse que deve ser base do Planejamento a ser desenvolvido por processos. O 

Planejamento também deverá determinar situações potenciais de emergência, sendo risco o 

“efeito da incerteza” e Riscos e Oportunidades, “efeitos adversos potenciais, ameaças, e, efeitos 

benéficos potenciais, oportunidades” (ISO 14001: 2015). 

A Norma prevê Conscientização entre os procedimentos da organização, a qual deve 

assegurar que pessoas que realizam trabalhos sob seu controle “[...] devem estar também 

conscientes dos benefícios do desempenho ambiental”. 

Segundo orientações da Norma ISO 14001: 2015, a organização deve determinar 

oportunidades para melhoria e implementar as ações necessárias para alcançar resultados 

pretendidos pelo seu Sistema de Gestão Ambiental. Deve melhorar continuamente a adequação, 

suficiência e eficácia do Sistema para aumentar o desempenho ambiental. 

Alguns outros exemplos de Normas aplicáveis à gestão de bibliotecas voltadas à 

sustentabilidade são ISO/TR 11219: 2012 que descreve condições qualitativas e estatísticas 

básicas para construção de bibliotecas quanto a espaço, funcionalidade e design e ISO 16439: 

2014 que versa sobre métodos e procedimentos para avaliação de impacto das bibliotecas sobre 

pessoas, instituições e sociedade. 

Além de recorrer a Normas, a gestão de bibliotecas pode apoiar-se na Agenda Ambiental 

para a Administração Pública (A3P), 2014, e ainda no Manual de Compras Sustentáveis, 2014, 

que, embora elaborado pelo setor de iniciativa privada, pode ser adaptado para a administração 

pública (CARDOSO, 2015). 

A A3P é uma ação voluntária que busca novos padrões de produção e consumo 

sustentáveis dentro do governo, por meio e adoção de novos referenciais, podendo ser aplicada 

a qualquer instituição da administração pública. Essa Agenda inclui inserção de princípios e 

práticas de sustentabilidade, demanda engajamento individual e coletivo para incorporar 

conceitos voltados à mudança de hábitos (BRASIL. 2014). 

Apóia-se sobre cinco eixos temáticos: 

 Uso racional de recursos naturais / combate ao desperdício (papel, energia, 

copos, plásticos, água); 
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 Gestão de resíduos (coleta seletiva, destinação adequada de resíduos perigosos); 

 Sensibilização e capacitação (campanhas de divulgação na Internet, cartazes, 

informativos); 

 Licitações sustentáveis (impressoras que imprimem frente e verso, papel 

reciclado ou não clorado); 

 Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

A A3P também aconselha uma reflexão crítica do consumo sob perspectiva do princípio 

dos 5 Rs: 

 Repensar a necessidade de consumo, os padrões de produção e o descarte 

adotado; 

 Recusar consumo desnecessário e produtos que gerem impactos negativos; 

 Reduzir desperdícios, consumir menos; 

 Reutilizar o que estiver em bom estado; 

 Reciclar materiais para outros produtos. 

As bibliotecas que assumem papel expandido para o sentido ambiental podem valer-se de 

metodologia de gestão que garanta seus objetivos, por meio da utilização de modelos 

empregados em quaisquer organizações comprometidas com sustentabilidade ambiental.  

 

2.5 COLÉGIO PEDRO II 

   2.5.1 Síntese de fatos temporais fundadores e organizacionais do Colégio Pedro II  

Segundo documentos publicados pelo Colégio Pedro II, como seu Projeto Político-

Pedagógico (2002), divulgado pelo Ministério da Educação e Cultura, e seu Projeto de Plano 

de Desenvolvimento Institucional (2015-2018), divulgado pelo Colégio, a instituição vem 

passando por diversas transformações ao longo do tempo de sua existência.  

Seus primórdios datam do período imperial brasileiro a partir de instalações do anterior 

período colonial português. A longa trajetória, ora marcada por seu aniversário de 180 anos, foi 

permeada por contínuas mudanças, as quais foram sempre assimiladas sem que o core de suas 

funções se afastasse de suas premissas primordiais, ser um colégio público com educação de 

qualidade. 

Do antigo período do Colégio Imperial Pedro II ao do moderno Instituto Federal de 

Educação que ora caracteriza sua administração, o Colégio manteve seus traços distintivos na 

educação brasileira, fazendo parte da História do Brasil, conforme comprovado por seu 

desenvolvimento cronológico, relatado a seguir, com base nos documentos citados: 
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Em 1733, no Rio de Janeiro, foi fundado o Abrigo dos Órfãos de São Pedro, nas 

imediações da Rua Larga, atual Av. Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade. Esse 

Abrigo recebeu novas instalações na Capela de São Joaquim, em 1739, nas mesmas 

proximidades de localização, passando à denominação de Seminário de São Joaquim. 

Em 1818, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o Seminário foi extinto 

por ato de D. João VI, sendo suas dependências utilizadas para o aquartelamento dos soldados 

do Corpo de Artífices e Engenheiros da Divisão Portuguesa, porém, em 1821, o futuro D. Pedro 

I, então príncipe regente, o restabeleceu. 

 Dez anos após, 1831, o Seminário passou à competência administrativa do governo 

imperial. Por essa competência a natureza do educandário religioso foi modificada, passando a 

centro de habilitação para trabalho, desenvolvendo práticas de torneiros, entalhadores, 

litógrafos e para instrução militar, voltada à preservação da ordem pública, o “exercício das 

armas”. 

Em 2 de dezembro de 1837, o colégio da Capela de São Joaquim, remodelado pelo 

arquiteto Grandjean de Montigny, por decreto assinado pelo então regente Pedro de Araújo 

decreto assinado pelo então regente Pedro de Araújo Lima, por meio do Ministro do Império 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, recebeu o nome de Colégio Pedro II. 

Naquela data, aniversário do imperador-menino, então com doze anos, deu-se a 

inauguração com a presença do imperador, das princesas suas irmãs, de todo o Ministério, do 

Regente e de outros dignitários do Império. 

O Colégio espelhava-se na estrutura do Collège Henri VI, de Paris, para modelo de aulas 

avulsas e para demais estabelecimentos de ensino da Corte, em seu Município e Províncias para 

atender o objetivo de formar uma elite nacional. 

Em 1857, o Imperial Colégio Pedro II passou a ter as modalidades de Internato e 

Externato. A criação do Internato objetivou ampliar o número de vagas e começou a funcionar 

em 1858, na Chácara do Engenho Velho, no atual bairro da Tijuca, de onde foi transferido para 

o Campo de São Cristóvão, em 1888. As instalações do Internato sofreram incêndio em 1961, 

a partir de quando foi extinto como modalidade de organização da instituição.  

Ao ser proclamada a República, em 1889, o Imperial Colégio Pedro II passou a 

denominar-se Instituto Nacional de Instrução Secundária, nome posteriormente mudado para 

Ginásio Nacional e a seguir, em 1911, mudado para Colégio Pedro II. 

Em 1925, quando a República criou o Conselho Nacional do Ensino, a Seção de Ensino 

Superior e Secundário foi constituída por diretores, um catedrático e um docente do Colégio 
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Pedro II, os quais formavam bancas para validação de exames de estabelecimento particulares, 

desde que seus programas de ensino fossem iguais aos do Colégio, o “colégio padrão”. 

Quanto ao Externato, além da sede existente no Centro da Cidade, foram criadas as 

Seções Norte e Sul, em 1952, e a Seção Tijuca, em 1957, as quais, em 1979, passaram a 

denominar-se Campus (Unidades Escolares) de acordo com os bairros em que se localizavam: 

Centro, Engenho Novo, Humaitá, São Cristóvão e Tijuca.  

Em 1967, o Colégio foi transformado em Autarquia Federal, por meio de Decreto-Lei 

nº 245, de 28 de fevereiro e, em 1984, no Campus de São Cristóvão, foram instituídos os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, correspondentes aos atuais 1º ao 5º anos, posteriormente 

implantados também nas Unidades Humaitá (1985), Engenho Novo (1986) e Tijuca (1987), 

caracterizados pelo algarismo romano I, para diferenciarem-se das Unidades que ministravam 

os anos seguintes, 6º ao 9º, caracterizados pelo algarismo II. O Ensino Médio, em São 

Cristóvão, caracterizou-se pelo algarismo III, a partir de 1999, subdivisão essa feita com 

finalidade de ampliar vagas para atender à demanda social. à demanda social. 

Tal demanda fundamentou a inauguração de outra Unidade em Realengo (2004), o que 

se repetiu em Niterói (2006) e em Duque de Caxias (2007). 

Pela Lei nº 12677, de 25 de junho de 2012, o Colégio foi integrado à Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, equiparando-se aos Institutos Federais de 

Ensino (IFEs) para efeito das disposições sobre regulação, avaliação e supervisão da instituição 

e dos cursos de educação superior, com oferta de cursos de graduação e pós-graduação em lato 

e estrito senso na área de Educação e Formação de Professores, além de educação profissional. 

O Colégio Pedro II é Autarquia Federal de Ensino vinculada ao Ministério da Educação, com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, de 

características pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializado na oferta de 

Educação Básica, tendo as suas Unidades Educacionais passado à categoria de Campus. 

O Colégio Pedro II está domiciliado na sede de sua Reitoria, no Campus São Cristóvão, 

situado na Rua do mesmo nome, nº 177, Rio de Janeiro, formado pelo conjunto de quatorze 

Campi: Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo I, Engenho Novo II, Humaitá I, Humaitá II, 

Niterói, Realengo I, Realengo II, São Cristóvão I, São Cristóvão II, São Cristóvão III, Tijuca I 

e Tijuca II. 

Todos os Campi dispõem de infra-estrutura física formada por laboratórios, bibliotecas, 

salas de aula, auditórios, refeitórios, ambulatórios, quadras esportivas e recreativas e dispõem 

de equipamentos para atender às necessidades cotidianas de suas funções pedagógicas (PDI, 

2015-2018). 
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De acordo com dados levantados pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

(PRODI), divulgados em 2017, o efetivo discente dos anos finais do Ensino Fundamental, em 

2016, atingiu 4.127 matrículas; o Ensino Médio Regular, 4.575; o Integrado Informática, 342; 

o Integrado Meio Ambiente, 78; o Integrado Instrumento Musical, 54. O somatório das 

matrículas resulta em 9.176 alunos matriculados no Ensino Básico do Colégio, em 2016 

(COLÉGIO. PRODI, 2017). 

Os Anais do Colégio registram a formação de diversas personalidades brasileiras que, 

ao longo da História, atuaram em áreas científicas, literárias pedagógicas e políticas, além de 

quatro presidentes da República como Rodrigues Alves (1902 a 1906), Nilo Peçanha (1909 a 

1910), Hermes da Fonseca (1910 a 1914) e Washington Luis (1926 a 1930), personalidades 

essas “[...] que dignificam o nome [...]” da instituição (COLÉGIO. PPP, 2002; PDI, 2018).  

 

     2.5.2 Sustentabilidade Ambiental para o sistema de ensino brasileiro 

A Educação Ambiental apareceu pela primeira vez no Brasil, em 19815, como marco 

legal. Sua importância foi consagrada na Constituição Federal do país (1988) como meio para 

assegurar direito ao meio ambiente equilibrado (ANDRADE, 2012). 

A Presidência da República brasileira, em atenção à demanda legal, criou o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), em dezembro de 1994, o qual foi executado pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) e por setores do Ministério do Meio Ambiente e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), respectivamente, 

para o sistema de ensino e para a gestão ambiental. 

O Programa, renomeado em 1999 para ProNEA, apresenta diretrizes, princípios e 

missão que orientam suas ações. A partir de sua missão, “A Educação Ambiental contribuindo 

para a construção de sociedades sustentáveis com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil”, 

o Programa delimita objetivos, linhas de ação e estrutura organizacional (BRASIL.ProNea, 

2005). 

Segundo a Lei nº 9.795, de 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental é 

componente da educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades 

educativas, em caráter formal e não formal. Dá-se por processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

                                                 
5 BRASIL. Lei n. 6938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível 

em: www.mma.gov.br/educacaoambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-brasileiro#footer. Acesso 

em: 03 dez. 2017. 

http://www.mma.gov.br/educacaoambiental/politica-de-educacao-ambiental/historico-brasileiro#footer
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voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade (BRASIL. MMA, 2017).  

Em 2004, o Plano para Educação Ambiental passou a ser denominado Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e o seu Programa 1061 – Brasil Escolarizado – incluiu 

duas ações específicas: (1) apoio à distribuição de material didático para formação continuada 

em educação ambiental; (2) apoio à formação continuada em educação ambiental para 

profissionais da educação. 

Em 2005 foi publicada a terceira versão do ProNea que estimula articulação entre 

instituições públicas e privadas, com expressão local, sem imposições governamentais, visando 

a políticas participativas e dialógicas que atendam a pluralidade social do país e fortaleçam-na 

a favor da democracia (ANDRADE, 2012). 

Com tal concepção, o ProNea valoriza a diversidade, a participação, o diálogo como 

tendência epistemológica “[...] que parte de uma visão participativa de políticas públicas, as 

considera como resultado de conflito de forças e, portanto, incentiva encontros de pluralidades, 

mediados pelo diálogo, para suas construções (ANDRADE, 2012).  

A feição multisetorial que caracteriza a consciência ambiental na Lei brasileira que 

institui o ProNEA decorre de expansão do movimento ambientalista, o qual, inicialmente, 

centrava-se na defesa de ecossistemas, porém, gradativamente, passou a dar atenção a outras 

questões como demografia, desigualdade social, degradação ambiental, pobreza e diferenças 

entre norte-sul (LIMA, 1999).  

Segundo aquele autor, em 1972, a Educação Ambiental aparece como um instrumento 

que favoreça desenvolvimento econômico com qualidade de vida, a partir de Conferências 

intergovernamentais, promovidas pela UNESCO, com finalidade de discutir as questões 

ambientais problematizadas e estabelecer soluções para as mesmas. 

Problemas ambientais decorrentes de emissão de carbono na atmosfera por queima de 

petróleo foram motivo dos questionamentos iniciais apresentados. Os questionamentos deram 

vez à organização da primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, a qual produziu a Declaração de Estocolmo e 

estabeleceu princípios para solucionar questões internacionais. 

Nessa Conferência, foi instituída a Comissão que, nos anos 80, elaborou os documentos 

que resultaram no relatório “Nosso Futuro Comum”, conhecido como Relatório Brundtland, o 

qual convocou outra Conferência, a ECO-92, no ano 1989 (BRASIL. SENADO, 2017). 

Conforme o Senado brasileiro, a questão sobre desenvolvimento de países pobres, sem 

utilização de petróleo, tornou-se uma equação resolvida 20 anos mais tarde, mas, “Ainda assim, 
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a Conferência de Estocolmo entrou para a história como a inauguração da agenda ambiental e 

o surgimento do direito ambiental internacional [...]”. 

Relativamente à Educação Ambiental, correlato às diretrizes do ProNEA outro marco 

deve ser destacado no contexto histórico: a primeira Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, realizada em 1977, em Tbilisi, na Geórgia, antiga União Soviética, 

promovida pela UNESCO/PNUMA. Dessa reunião resultaram princípios para Educação 

Ambiental que prevalecem até hoje nas políticas educacionais internacionais e brasileiras, como 

destaca Lima (1999): 

“a) ser atividade contínua, acompanhando o cidadão em todas as fases de sua vida; 

 b) ter caráter interdisciplinar, integrando o conhecimento de diferentes áreas; 

 c) ter um perfil pluridimensional, associando os aspectos econômicos, político, cultural, 

social e ecológico da questão ambiental;  

d) ser voltada para a paticipação social e para a solução de problemas ambientais; 

 e) visar a mudança de valores, atitudes e comportamentos sociais.”  

A educação ambiental no Brasil, conforme o ProNEA, inspirado por diretrizes advindas 

de Conferências intergovernamentais, é um ato político que deve buscar inovação, 

transformação sob perspectiva holística da relação homem/natureza/universo, e ter, como base, 

pensamento sistêmico e crítico sobre questões globais e particularidades socioeconômicas 

históricas, valorizar a diversidade de conhecimentos, converter oportunidades em experiências, 

além de desenvolver consciência ética sobre a vida, respeitando ciclos naturais e limitando 

exploração pelo homem (BRASIL. ProNEA 2005). 

  

2.5.3 Sustentabilidade ambiental no Colégio Pedro II 

2.5.3.1  Programa Área Verde 

Consoante o tema da sustentabilidade ambiental, de acordo com as políticas públicas 

brasileiras instituídas por Programa, como o ProNea (1999) e sua política de Educação 

Ambiental, o Colégio Pedro II desenvolve projetos concebidos a favor de sua comunidade 

escolar com objetivo de alcançar qualidade de vida para todos, com respeito à integridade do 

meio ambiente, onde atue uma sociedade ética e sustentável.  

Seguindo tal objetivo, utilizando-se de visão científica e profissional, o Colégio por 

meio da Portaria nº 1001, de 30 de maio de 2012 instaurou o Programa Área Verde como 

atividade de preocupação ambiental no Colégio Pedro II. Tal Programa é desenvolvido no 



38 

 

Campus São Cristóvão III, onde é ministrado o Ensino Médio, com objetivo de difundir 

princípios de valor ao meio ambiente. 

São finalidades do Programa Verde: 

 Construir conhecimento científico ligado a ecossistemas naturais; 

 Preservar o acervo biológico presente no Horto Botânico, Orquidário e Jardim 

Sensorial, bem como o acervo resultante de dados gerados pelas atividades dos 

projetos desenvolvidos no âmbito do Programa; 

 Divulgar o acervo biológico dos espaços verdes do Colégio; 

 Servir como campo experimental para desenvolvimento de práticas de alunos do 

ensino Médio Integrado da modalidade Técnico de Meio Ambiente, e de outros 

integrantes da Iniciação à Pesquisa Científica.  

 Serve ainda como espaço de observação para alunos dos demais níveis de ensino.  

Os projetos do Programa Área Verde visam à iniciação à Pesquisa Científica de alunos 

do ensino Médio provenientes de diversos Campi, a qual se oferta por oficinas e estudos 

teóricos. O Programa está vinculado ao Departamento Pedagógico de Biologia e Ciências e 

compreende interdisciplinaridade e interação, sendo ministrado por professores de áreas afins 

(COLÉGIO, 2015). 

Além da atividade do Programa voltado à sustentabilidade ambiental, o Colégio mantém 

eixo de ensino dirigido à profissionalização na área: a Pró-Reitoria de Ensino do Colégio 

informou que: “o eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, modalidade do Ensino Médio 

Integrado: 

habilita o estudante a lidar com as questões ambientais atuais como o uso de recursos 

naturais, a produção sustentável, a gestão ambiental, a redução de impactos ambientais, 

além de propor ações em educação ambiental. O Técnico em Meio Ambiente também 

estará apto a lidar com as técnicas e os princípios legais relacionados à solução de 

problemas ambientais, assim como conhecer e interpretar a legislação ambiental 

brasileira e internacional, podendo desenvolver atividades de prestação de serviços e 

atuar em empresas públicas e privadas (COLÉGIO, 2015). 

 

 2.5.3.2  Carta de serviço ao cidadão 

No dia 13 de abril de 2015, o Colégio publicou a Carta de Serviços ao Cidadão, na forma 

do parágrafo 1º do Art. 11 do Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, com o objetivo de 

informar o cidadão sobre os serviços prestados, a forma de acesso a esses serviços e os 

respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Constam nesse 

documento as finalidades, a missão, a visão, os valores e os princípios adotados pelo Colégio, 
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os quais se coadunam a responsabilidades de sustentabilidade socioambiental, como a seguir: 

Finalidades: “Promover práticas democráticas de justiça social, de exercício da cidadania e de 

preservação do meio ambiente.” 

 Missão: “Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas 

capazes de intervenção, de forma responsável, na sociedade.” 

 Visão: “Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e 

inclusiva, consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e 

tecnologias, comprometida com a formação de cidadãos, visando a uma 

sociedade ética e sustentável.” 

 Princípios: “Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 

verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e com a extensão; 

eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e 

culturais; natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da 

União.” (COLÉGIO, 2015). 

As características fundadoras do Colégio, como publicadas, privilegiam 

sustentabilidade nos eixos social e ambiental e, conforme orientações explicitadas nas 

referências curriculares exaradas pelo Ministério da Educação, contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o Projeto Pedagógico do Colégio a inclui, principalmente, entre os 

temas transversais que permeiam disciplinas tais como Geografia, Química, Física e Biologia, 

as chamadas “ciências materiais”, baseadas em raciocínios teóricos e indutivos, com 

investigação dos processos da natureza. 

Devido à orientação multidisciplinar adotada pelo Governo brasileiro, em conformidade 

com o preconizado pela Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental6, 

realizada em 1977, em Tbilisi, Geórgia, antiga União Soviética, há fragmentação do tema 

Sustentabilidade por esse suscitar várias abordagens conceituais, em geral dirigidas 

especificamente aos conteúdos próprios de cada disciplina (BRASIL. 2014). 

                                                 
6 Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977): “Nesta Conferência estabeleceu-se que: o processo educativo 

deveria ser orientado para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques 

interdisciplinares e de participação ativa e responsável de cada indivíduo da coletividade.” Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br. Acesso em: 21 ago. 2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/
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 As orientações ou parâmetros curriculares, quanto à Sustentabilidade, destacam 

capítulos nos livros didáticos de cada disciplina, os quais são, no caso do Colégio 

Pedro II, aprovados e financiados pelo Governo Federal brasileiro por meio do Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD), editado em 2009. Levantamento feito nos 

livros didáticos a serem utilizados no decorrer dos anos 2015, 2016 e 2017 no 

Colégio, especificamente no Ensino Médio, apresenta alguns conteúdos temáticos 

relacionados à Sustentabilidade Ambiental, como as ementas: 

  Química: conhecimentos de desenvolvimento de práticas voltadas à 

Sustentabilidade: reciclagem de papel; disposição de produtos tóxicos; lixo urbano 

e lixo extraordinário; consumo consciente de plástico, uso, reciclagem e 

reaproveitamento; lixo versus resíduos sólidos. 

 Biologia: conhecimentos de correlação com Sustentabilidade: ecossistemas; 

desequilíbrios ecológicos; biodiversidade; ciclos bioquímicos; aquecimento global; 

biodiversidade; ciclos bioquímicos; aquecimento global; disponibilidade de água 

doce; fontes de energia; crescimento populacional; relações entre seres vivos. 

Os livros didáticos são recebidos, organizados, distribuídos, controlados, conservados e 

recuperados pelas bibliotecas escolares de cada Campus do Colégio, as quais se 

responsabilizam, conforme descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional (2015 – 2018), 

por tarefas de suporte ao acesso de material didático para atendimento ao desempenho do ano 

pedagógico. 

Ainda como reforço à conscientização devida ao tema da Sustentabilidade, no âmbito 

do Colégio, a Diretoria de Gestão do Conhecimento lançou um “Guia de Boas Práticas para 

Consumo Sustentável de Água e Energia”. O Guia foi divulgado e disponibilizado para a 

comunidade escolar com foco na otimização de uso de aparelhos de ar condicionado, lâmpadas 

e sistema de iluminação, computadores, geladeiras e freezers, elevadores e bebedouros 

(COLÉGIO, 2015). 

O Guia é um instrumento auxiliar com vistas à implementar um programa interno 

coletivo que visa à correta utilização de água e de energia no Colégio, tendo como base a 

Portaria MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015. As boas práticas descritas no Guia têm o 

objetivo de sensibilizar e orientar a comunidade para ações que conduzam à redução do 

consumo, evitar desperdício e alinhar as práticas à visão do Colégio, conforme descrita no Guia: 

“Ser uma Instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, consoante com o 

mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida com a formação de 

cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável” (COLÉGIO, 2015). 
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A visão do Colégio está repetida no documento Planejamento Estratégico de 2018, 

elaborado com o objetivo de “garantir sustentabilidade socioambiental e econômica pela 

redução de consumo, reciclagem e reutilização de recursos”, no que tange ao item Pessoas e 

Sustentabilidade. O Planejamento prevê atingir o objetivo por meio de ações como, por 

exemplo, implementar ações educativas de sustentabilidade; estabelecer Política contendo 

informações e regras para descarte correto de lixo eletrônico; reduzir o consumo de recursos de 

impressão (COLÉGIO, 2018). 

 

  2.6 Bibliotecas do Colégio Pedro II 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Colégio (2015-2018) reporta-se às 

bibliotecas escolares internas quanto à construção dos acervos, a qual deve ser feita a partir de 

avaliação que leve em conta: 

 A adequação em relação aos usuários; 

 A identificação do material obsoleto e não pertinente; a compreensão mais exata 

sobre as áreas dos cursos ministrados e a sua utilização; 

 A obtenção de subsídios para o desenvolvimento do trabalho planejado; 

 Justificativas para solicitação de recursos financeiros; 

O conhecimento de suas adequações e inadequações, identificando seus pontos fortes e 

fracos. Quanto às formas de atualização e expansão do acervo, o Plano (2015-2018) afirma que 

“o planejamento da aquisição de coleções para as bibliotecas vem se pautando em diretrizes 

para formação e desenvolvimento do acervo, apontando para os métodos de trabalho 

apropriados ao alcance dos objetivos propostos e fundamentado nas decisões dos profissionais 

capacitados para processos de seleção, aquisição, descarte, doação, etc., garantindo o 

crescimento equilibrado, racional e contínuo do acervo, tendo em vista os objetivos 

institucionais.” 

Cada Campus conta com uma biblioteca do tipo escolar que oferece informações à 

comunidade acadêmica composta por alunos e servidores em geral, sendo seus serviços os 

seguintes, conforme o Plano citado, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional, 2015-

2018: 

 
Guarda volumes; livre acesso ao acervo; acessibilidade a usuários com necessidades 

especiais; programas de atendimento diferenciado (saraus, tardes de leitura, projeção de 

filmes especiais); acesso à internet; acesso ao Portal Capes; biblioteca digital 

institucional; conservação e recuperação de livros; empréstimos de materiais a alunos e 

servidores; pesquisas bibliográficas; auxílio para formatação de documentos; indicação 
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de leitura; divulgação cultural (eventos, congressos, publicações e afins); espaços para 

estudo (individuais e coletivos); recepção de visitantes e alunos ingressantes. 

 

Em relação a outro tipo de bibliotecas, as bibliotecas especializadas mediatecas de 

línguas estrangeiras, o Plano citado esclarece serem espaços destinados à promoção e ao 

desenvolvimento de programas, projetos e atividades pedagógicas relacionadas aos idiomas 

estrangeiros ministrados pela Instituição no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

As mediatecas são parte integrante do Sistema de Documentação e Bibliotecas do 

Colégio Pedro II, conforme o disposto nas Portarias nºs 1236/2004, 1237/2004 e 537/2006. De 

acordo com a Portaria nº 1000 de 30 de maio de 2012, as finalidades das mediatecas são:  

 Formar cidadãos capazes de entender as fontes de informação e expressar-se 

adequadamente, compreendendo a sociedade atual por meio de diversas formas de 

pensar e conceber o mundo; 

 Promover e favorecer a formação em língua estrangeira, em modernos espaços 

didáticos, fazendo uso de recursos de Tecnologia da Informação e da Comunicação 

(TIC); 

 Proporcionar acesso dos estudantes a acervo tecnológico de ponta em ambiente 

moderno e funcional; 

 Promover a criatividade, a sensibilidade, a afetividade dos estudantes e a capacidade 

de comunicação em ambientes culturais e linguísticos diversos, contribuindo para 

sua divulgação. 

As mediatecas são espaços montados especificamente para as finalidades citadas acima, 

localizadas no Campus São Cristóvão III e estão vinculadas aos Departamentos Pedagógicos 

de Línguas Anglo-germânicas ou de Línguas Neolatinas Estrangeiras do Colégio: Mediateca 

Jean-Luc Lagardère; Mediateca Espacio Hispanico; Mediateca English Point (Seção de 

Bibliotecas e Salas de Leitura, 2012). 

 Em 2012 o Colégio Pedro II, conforme anteriormente citado, foi equiparado 

administrativamente a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES). Sua 

organização educacional a partir de então passou a atender diferentes níveis de ensino como 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio regular, ensino médio integrado, 

Programa de Educação para Jovens e Adultos (PROEJA), Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e Programa de Residência Docente, este 

desenvolvido, na ocasião, para mestrado em educação básica. 

Tais diversos níveis demandam diferentes interesses os quais são refletidos na 

composição das coleções de cada acervo destinado a um público-alvo particular. Assim a 
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diversidade de bibliotecas do Colégio constitui singularidade entre as bibliotecas dos demais 

IFES do país (FIGUEIREDO, 2016). 

Por meio da Portaria nº 2810, de 01 de abril de 2014, o atual Reitor do Colégio, professor 

Oscar Halac, criou a Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura, conferindo à Seção atribuição de 

responsabilidade pela política de formação de acervo e respectiva estratégia para execução, ante 

a “[...] necessidade de redefinir e normatizar ações técnicas, administrativas e pedagógicas 

pertinentes aos núcleos de informação e documentação do Colégio Pedro II” (BRASIL, 2014).  

A Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura forma um sistema caracterizado por 

heterogeneidade por atender públicos diversificados e gerenciar materiais variados. Chamam-

se Salas de Leitura os espaços destinados ao incentivo à leitura nos primeiros anos de letramento 

(1º ao 5º ano), não caracterizados por estrutura de biblioteca. Os anos seguintes (6º ao 9º e as 

três séries do ensino médio) dispõem de bibliotecas estruturadas, gerenciadas por um chefe 

bibliotecário apoiado por assistentes e auxiliares. Essas bibliotecas estruturadas formam o 

conjunto de bibliotecas escolares que atendem a maioria da comunidade escolar 

(FIGUEIREDO, 2015). 

A Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura, segundo a Portaria nº 2810 (2014), organizou-

se por instauração de uma Coordenadoria, assessorada por um Conselho Técnico, compostos 

ambos por bibliotecários e professores para coordenar os setores descritos no quadro 4. 

 

 

 

Quadro 4: Quadro com as características de cada espaço: 

Tipo de 

unidade 
Local Público alvo Acervos Principais objetivos 

Sala de 

Leitura 
Campus I 

Alunos de 03 a 11 

anos. 

Brinquedos, 

brinquebooks, 

história em 

quadrinhos, 

literatura infantil e 

infanto-juvenil. 

Estimular a leitura, 

conhecer as primeiras 

letras, ser espaço de 

entretenimento. 

Biblioteca 

Escolar 

Campus II e 

III 

Alunos do segundo 

segmento do ensino 

fundamental e do 

ensino médio, Proeja 

(jovens e adultos) e 

professores e técnicos. 

Literatura infanto-

juvenil, literatura 

nacional e 

estrangeira, livros 

didáticos, periódicos 

e referências. 

Estimular a leitura, 

consolidar compreensão de 

textos, ser espaço de 

entretenimento, completar 

conteúdo desenvolvido em 

aula, realizar pesquisas 

escolares. 

Mediatecas 
Campus II e 

III 

Alunos do ensino 

fundamental e do 

ensino médio. 

Periódicos 

estrangeiros, 

literatura 

estrangeira, 

Fomentar outros idiomas e 

culturas, estimular e 

consolidar leitura em 

material estrangeiro, 
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multimeios 

estrangeiros, 

dicionários. 

desenvolver atividades em 

turma. 

Biblioteca 

de Pós-

Graduação 

PROPGPEC 

Alunos de pós-

graduação, professores 

e servidores. 

Teses e dissertações, 

periódicos 

acadêmicos, livros 

acadêmicos. 

Oferecer recursos para fins 

de pesquisa, salvaguardar a 

produção científica discente 

e docente, ser espaço de 

desenvolvimento de 

trabalhos. 

Espaços 

históricos7 

Campus 

Centro e São 

Cristóvão II. 

Pesquisadores. 

Teses de cátedra, 

documentos 

institucionais, 

manuscritos, 

iconografia. 

Oferecer recursos para fins 

de pesquisa, salvaguardar a 

memória institucional. 

 

2.6.1  Espaços históricos 

Sendo o Colégio Pedro II uma instituição com 180 anos de existência, sua trajetória na 

linha do tempo tem sido motivo de cuidados por parte de seus servidores, alunos, ex-alunos, 

amigos, admiradores, o que merece especial atenção aos espaços históricos, como o Centro de 

Documentação, criado pela Portaria nº 4231, de 04 de agosto de 2014, estruturado por setores 

como a seguir: 

 Biblioteca Histórica – fundada em 1838; 

 Museu Histórico – fundado em 1979; 

 Centro de Estudos Linguísticos e Biblioteca Antenor de Veras Nascente – fundado 

em 1990; 

 Núcleo de Documentação e Memória – fundado em 1995; 

 Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico – fundado em 2006. 

A Biblioteca Histórica é composta por Acervo Antigo, Obras Raras ou Preciosas, 

Coleções Especiais e doações de acervos pessoais. Segundo o Núcleo de Documentação e 

Memória (2017), o Acervo Antigo conta “[...] um total aproximado de 20.000 volumes [...]” e 

as Coleções Especiais contam quatro bibliotecas provenientes de acervos pessoais, com 

aproximadamente 14.500 volumes. São as seguintes: 

 Biblioteca Cândido Jucá Filho; 

 Biblioteca Professor Haroldo Lisboa da Cunha; 

 Biblioteca Professor Roberto Bandeira Accioli; 

 Biblioteca Hélio Thys. 

                                                 
7 “Eles fazem parte do Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II e são inseridos nesse quadro por 

precisarem de bases para o gerenciamento eletrônico dos itens que compõem o acervo.” (FIGUEIREDO, Márcia 

Feijão de, 2014).   
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Conforme referência citada, Núcleo de Documentação e Memória (2017), “A Biblioteca 

do Imperial Colégio de Pedro II, atual Biblioteca Histórica, é referida desde a fundação da 

Instituição em capítulo do Regulamento nº 8 de 31/1/1838 que contém os estatutos para o 

Colégio: ‘Art. 146. Haverá no Colégio uma biblioteca composta de livros escolhidos pelo reitor, 

com aprovação do Ministério do Império.’”. 

O Museu Histórico guarda acervo composto por fotos, documentos e objetos com 

missão de conservar e divulgar a História e a Memória da Instituição, enquanto o Centro de 

Estudos Linguísticos e Biblioteca Antenor de Veras Nascentes guarda acervo de 17.000 itens, 

aproximadamente, com destaque para obras como O Linguajar Carioca, Estudo da Fraseologia 

Brasileira, Efemérides Cariocas, Bases para Elaboração do Atlas Linguístico do Brasil e 

Dicionários. O Laboratório de Digitalização do Acervo Histórico digitaliza documentos como 

fotos, mapas, certidões, cartas, jornais e livros, além de fotografar e catalogar o acervo do 

Museu Histórico. O Núcleo de Documentação e Memória (NUDOM) “[...] foi criado pela 

Portaria nº 1019, de 22 de agosto de 1995 pela iniciativa do então Diretor Geral professor 

Wilson Choeri. “O Diretor reconheceu a ‘necessidade de resgatar o acervo documental do 

Colégio Pedro II’ e organizar de forma técnica os documentos que compõem a memória do 

Colégio Pedro II desde sua fundação.” “A organização técnica foi realizada pela bibliotecária 

Elisabeth Monteiro da Silva, a partir de 1999, e, atualmente, o NUDOM ‘[...] dá suporte ao 

trabalho de pesquisa e graduação e de pós-graduação de instituições nacionais e estrangeiras, e 

recebe entre 200 e 300 pesquisadores anualmente” (NUDOM, 2017). 

 

2.6.2  Biblioteca escolar. 

A biblioteca escolar, foco de interesse desta pesquisa, constitui-se em uma modalidade 

específica em unidades educacionais, onde assume responsabilidade de compartilhar o processo 

de educação por meio de suporte informacional e “[...] atende, prioritariamente, alunos, 

professores, funcionários da unidade de ensino, podendo, também, ampliar sua ação para 

atender os familiares de alunos e a comunidade moradora do entorno.” (BRASIL. SNBP, 1992). 

No Colégio Pedro II, as bibliotecas escolares fazem parte da organização de cada Campus II e 

III de forma integrante, conforme quadro 7. 

A partir de 2015, as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II passaram a dispor de um 

Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Bibliotecas, com a modalidade multicampi, por meio 

da utilização do aplicativo Koha. A automação do acervo conferiu maior eficiência à prestação 

de serviços e eficácia quanto ao acesso às coleções e recuperação das mesmas para atendimento 
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aos múltiplos usuários, ao mesmo tempo em que conferiu status de centro de informação às 

bibliotecas, em consonância com a moderna nomenclatura atribuída a esses espaços. 

A informação por meio de sistema eletrônico permite crescimento ilimitado e facilidade 

de acesso, admitindo uso de diferentes suportes. A informação faz-se parte fundamental da 

mudança de uma biblioteca escolar a partir da mudança de metodologia da educação aplicada 

por escolas que substituem o tradicionalismo da transmissão de conhecimentos, por produção 

de conhecimento baseada na pesquisa de fontes de informação, para o que “[...] a biblioteca 

escolar constitui um contributo essencial para o sucesso educativo, sendo um recurso 

fundamental para o ensino e para a aprendizagem (BALÇA et al., 2012). 

Sob perspectiva histórica, a transformação da biblioteca escolar observada nos dias de 

hoje assume significação de proporção altamente escalar se comparada às características das 

fundadoras da história do País. A modalidade de biblioteca escolar tem seus primeiros registros 

no Brasil com a chegada de ordens religiosas missionárias para evangelização dos habitantes 

encontrados, durante a fase de colonização do “novo mundo”, nos idos de 1500, com 

compromisso ideológico de disseminação da fé (CARVALHO e SILVA, 2011). 

Segundo estudo do citado autor (2011), a biblioteca escolar tem seus primórdios nos 

colégios dos padres jesuítas, por volta de 1549, quando são encontrados registros de sua 

chegada na colônia com a missão de catequizar e instruir. Registros também indicam que os 

colégios religiosos jesuítas não foram únicos quanto a desenvolver atividades com biblioteca 

escolar, pois no século XVII outras ordens religiosas se incumbiram da tarefa missionária por 

meio de educação escolar. 

O autor, além da ordem dos padres jesuítas, cita outras ordens como as dos franciscanos, 

beneditinos e carmelitas chegados em meados do século XVII, de acordo com registros por ele 

levantados, e permanecem até o final do século XVIII como fundadores e administradores dos 

primeiros colégios da colônia, nos quais instalaram as primeiras bibliotecas escolares. O caráter 

religioso do ensino foi presente durante séculos na formação da sociedade brasileira, 

estendendo-se do século XVI ao início do XX. 

 A partir do século XX, especificamente a década de 1930, a biblioteca escolar passou 

a ter características laicas, ou não confessionais, devido às reformas do ensino no Brasil “[...] 

pautadas pelos princípios da Escola Nova realizadas por Fernando de Azevedo (1927-1930) e 

Anísio Teixeira (1931-1935)”. As bibliotecas escolares adquiriram legitimação e valorização 

como parte da educação e como centros de intensificação do gosto de ler (CARVALHO e 

SILVA, 2011). 
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Com finalidades de políticas públicas, voltadas a legitimar e socializar as bibliotecas 

escolares no Brasil, destacam-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, além do Programa Nacional Biblioteca na 

Escola de 1997. Em 2010, por meio da Lei nº 12.244, foi instaurada a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do País. 

 A referida Lei foi composta por quatro artigos, sendo o primeiro: “As instituições de 

ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos 

termos desta Lei”. No artigo segundo, a Lei conceitua biblioteca escolar como “[...] coleção de 

livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a 

consulta, pesquisa, estudo ou leitura”, sendo obrigatório um acervo de livros de, no mínimo, 

um título para cada aluno matriculado, artigo terceiro, devendo a universalização das bibliotecas 

escolares efetivar-se em prazo de dez anos máximos, artigo quarto (BRASIL. 2010). 

2.6.3  Informatização e modernização das bibliotecas do Colégio Pedro II 

Devido a haver em cada Campus materiais diversificados como livros, periódicos, 

dissertações, teses de cátedra, documentos de memória, e demais impressos e outros materiais 

digitalizados, o Colégio percebeu a necessidade de coordenar e padronizar o trabalho das rotinas 

de suas bibliotecas como aquisição, processamento técnico e circulação dos materiais por meio 

de automação unificada. A coordenadora atual da Seção de Salas de Leitura e Bibliotecas, 

bibliotecária Márcia Feijão de Figueiredo, assumiu a tarefa de solucionar a dificuldade de 

sistematização imposta pela complexidade do Colégio. 

Ante tal necessidade, a equipe de Tecnologia da Informação (PRODI/DTI) apresentou 

um aplicativo livre, de código aberto, criado na Nova Zelândia, em 1999, já de uso consolidado 

nos Estados Unidos e na Europa, para estudo quanto à sua viabilidade de implantação e uso 

adequado às necessidades específicas, no âmbito das bibliotecas da Instituição, ou seja, o 

aplicativo Koha. 

Conforme a legislação brasileira, a utilização de aplicativo proprietário ou fechado só é 

permitido no caso de um aplicativo aberto não ser possível. O Art. 11, inciso II da Instrução 

Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2014, informa que os requisitos para chegar-se a 

soluções de uso de aplicativo eletrônico na Administração Pública passam por disponibilidade 

de similar já em uso, por análise das soluções existentes no Portal do Software Público brasileiro 

e a capacidade e as alternativas de mercado (BRASIL. 2014). 

Como vantagem, código aberto de aplicativo permite compartilhamento amplo e 

irrestrito, requisito básico para o gerenciamento eletrônico por garantir, entre outros, 
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distribuição livre, não discriminação de pessoas ou grupos, não discriminação de áreas de 

atuação. Segundo a autora, os sistemas eletrônicos de gerenciamento de bibliotecas garantem o 

controle do acervo, pois suportam seleção, aquisição etiquetagem, catalogação e controle de 

circulação (FIGUEIREDO, 2016).  

No caso do aplicativo Koha, há flexibilidade de uso para atender a heterogeneidade dos 

espaços da Instituição, uma vez que suas configurações são customizáveis, as bases são 

independentes e há autonomia para desenvolvimento de planilhas. Desde salas de leitura a 

acervos históricos podem ser gerenciados sistematicamente pelo aplicativo Koha, respeitando-

se as características de cada espaço, simples ou complexos, conforme a tipificação do acervo 

seja da educação básica, seja dos programas de pós-graduação, ou da documentação histórica. 

Por tal arquitetura, o aplicativo Koha foi implantado no Colégio para gerenciamento das 

bibliotecas e espaços afins, no decorrer de 2015, alçando uns e outros a patamares de centros 

de informação tecnológica (FIGUEIREDO, 2016). 

2.6.4  A biblioteca moderna e o bibliotecário-mediador  

Com o advento da República no Brasil, em 1889, iniciou-se um processo de 

desenvolvimento de cultura educacional no país. Em 1911 foi criado o primeiro curso de 

Biblioteconomia, vinculado à Biblioteca Nacional, iniciado em 1915. Por aquela época, 

prevalecia na Biblioteca Nacional o pensamento francês humanista, cuja orientação formava 

bibliotecários comprometidos com a cultura literária e o conhecimento científico de até então. 

A influência francesa manteve-se no Brasil “[...] até meados do século XX, quando 

cresce fortemente a irradiação da vertente americana para a formação profissional e para a 

organização das atividades biblioteconômicas” (NUNES et al., 2016).  

A influência americana proveio da Escola de Chicago, onde foi desenvolvido o sistema 

de classificação decimal para coleções pelo bibliotecário Melwil Dewey, ou CDD – 

Classificação Decimal de Dewey, hoje empregado em grande maioria das bibliotecas do 

mundo, inclusive nas do Colégio Pedro II, Brasil, as quais são focalizadas neste estudo. 

De início, o bibliotecário era erudito, com formação humanista, ligado à cultura e às 

artes, recebendo influência francesa da Escola de Chartres, 1911-1930; a seguir, o bibliotecário 

caracterizou-se por formação técnica, sob influência norte-americana, voltada para tratamento 

e organização de documentos, 1930-1960; nos anos 80, o bibliotecário passou a agente cultural 

de informação; nos anos 90 passou à categoria de Modern Information Professional 

(Profissional da Informação Moderno), quando houve o surgimento das bibliotecas sem 
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paredes, ou seja, bibliotecas digitais, sem necessidade de instalações físicas para armazenar 

qualquer suporte de informação (MADUREIRA, 2010). 

 Rasteli e Cavalcante (2013) insistem na necessidade de reformulação das bibliotecas 

devido à questão da informatização pois “nessa era digital, os formatos impressos estão sendo 

cada vez mais substituídos por textos virtuais. A realidade do mundo físico caminha lado a lado 

com o universo virtual, derivado do desenvolvimento crescente das novas tecnologias que 

introduzem múltiplas possibilidades nas práticas de leitura, fornecendo um cenário complexo 

de diferentes linguagens.” 

Frente à realidade das mudanças comportamentais por que passa a sociedade 

informatizada, diversos pensadores estudiosos de comunicação e educação refletiram sobre o 

novo paradigma que as bibliotecas devem adotar, em relação ao até então conhecido, centrado 

em técnica, com preocupação dirigida às coleções, à circulação e à recuperação dos materiais.   

Nesse sentido, a principal função dos modernos profissionais de informação, 

secularmente conhecidos como bibliotecários, diz respeito à mediação da informação entre o 

estoque de informação e os usuários, tidos hoje como sujeitos mais exigentes e conscientes de 

seus direitos, sendo o desafio do moderno profissional gerenciar a grande quantidade de 

informações que são, em todo momento, ampliadas, modificadas e disponibilizadas 

(MADUREIRA, 2010). 

 O ainda corrente estereótipo do bibliotecário como mero preservador de acervos 

decorre de herança da ideia da necessidade de preservar o conhecimento para a posteridade por 

meio de práticas de paradigma de custódia e patrimônio, recorrentes desde o decurso da Idade 

Média até o final do século XIX. Essas práticas construíram a visão de apartamento da 

sociedade, ficando a biblioteca conceituada como espaço de confinamento, sendo o 

bibliotecário seu dono guardião (SALCEDO e SILVA, 2017). 

Rotineiramente, o bibliotecário é reconhecido pela sociedade como um profissional que 

guarda livros dentro de uma biblioteca, de forma passiva, segundo normas técnicas, 

mecanizadas, em busca da melhor classificação e catalogação. O mecanicismo rotineiro afastou 

o bibliotecário do interesse do leitor (CARDOSO, 2010). 

A centralidade usual em normas técnicas criou uma imagem negativa do profissional, a 

qual se traduziu em estereótipo caracterizado por burocracia alienante em relação a qualquer 

interesse diferente da reprodução de normas e códigos de catalogação (CARDOSO, 2010).  

A mudança de paradigma das funções do bibliotecário ocorreu a partir da segunda 

metade do século XX, passando a perspectivas pós-custodiais, científicas, voltadas ao usuário 

e suas demandas, afastadas do modelo tecnicista então dominante (SALCEDO e SILVA, 2017). 
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O perfil estereotipado do profissional técnico alienado da realidade em que se 

desenvolve a vida social precisou ser alterado devido ao advento da tecnologia que disponibiliza 

informação por meio de rede World Wide Web, ou www, de acesso por meio da Internet a qual 

gerou novas demandas e rompeu com os limites físicos da biblioteca, forçando o bibliotecário 

a adaptar-se à realidade de uma era histórica em que predominam informação e conhecimento 

por meio virtual (CARDOSO, 2010). 

 Para Madureira (2010), “uma sociedade permeada por processos informatizados, 

coloca novas exigências às bibliotecas e àqueles que se dedicam a conservar e divulgar seu 

acervo. As mudanças em curso interessam às bibliotecas enquanto centros de informação e 

pesquisa, e a seus bibliotecários, situados como organizadores, coletores e socializadores de 

informações específicas”. 

Segundo observa Ketchum (2017) “[...] a Internet e as tecnologias digitais afetaram 

profundamente a comunicação escolar, as publicações, as pesquisas sobre leitura e o 

gerenciamento do campo digital de dados.” A mesma autora explicita que “[...] a evolução da 

comunicação se deu com o Sistema de Informação Científica Internacional das Nações Unidas 

(UNISIST), em 2002, que reconheceu o efeito da Internet e das tecnologias digitais no 

compartilhamento da produção científica.” 

Graças ao reconhecimento das tecnologias de informação e comunicação modernas, os 

estudantes, os pesquisadores e demais interessados puderam utilizar o meio eletrônico para 

cumprimento de seus trabalhos, uma vez que a publicação online passou a disseminar resultados 

científicos profissionais, de forma autorizada. 

 O advento da disseminação da informação por meio da Internet na educação brasileira 

ocorreu por volta do início deste século, XXI, por meio de programas governamentais, como 

por exemplo, o Programa Nacional de Banda Larga (2010) que enfatiza a importância da 

inclusão digital, obrigando à consequente adaptação por parte dos profissionais disseminadores 

de informação. 

No Colégio Pedro II, as bibliotecas dispõem de um sistema de gerenciamento eletrônico 

que, no caso das bibliotecas escolares, por meio do OPAC, Online Public Access Catalog, 

permite a seus usuários amplo acesso às coleções, com auto-suficiência para seleção, criação 

de listas e comunicação entre colegas e professores. 

As bibliotecas escolares, ora centros de informação, dispõem de acervo variado, 

formado por livros, dicionários, periódicos e obras de referência, com abrangência a literatura 

infanto-juvenil, literatura brasileira, literatura internacional, nos seus diversos gêneros como 

romances, contos, crônicas, biografias, poesia, relatos, cartas. Além de obras de ficção, contam 
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com acervo de livros didáticos, de acordo com as disciplinas ministradas no Colégio e uma 

seção de gibis, a gibiteca, para entretenimento de pequenos e grandes usuários. 

As bibliotecas escolares do Colégio acolhem os alunos e os servidores em geral, com o 

dever de atender as necessidades de informação da coletividade, seja no suporte impresso, seja 

no eletrônico, por meio dos serviços dos bibliotecários mediadores, mantendo seu 

funcionamento à disposição durante todo o período de atividade dos turnos de aulas. 

 Desde 1974, o bibliotecário é visto como um profissional da informação, com 

conhecimentos adquiridos por meio de information literacy, ou conhecimentos de informática, 

nos Estados Unidos da América. Essa formação inovadora antecipou a mudança do perfil do 

bibliotecário passando a identificá-lo como aquele que promove a disseminação e mediação da 

informação. O bibliotecário assume então o papel de agente socializador da informação e da 

transformação em ambiente dinâmico de uma biblioteca informatizada (RASTELI e 

CAVALCANTE, 2013). 

A síntese da leitura das observações sobre a evolução do papel do bibliotecário no 

decurso do tempo, conforme registros em literatura, leva à conclusão de que o novo profissional 

deve potencializar seus serviços, aceitar a inovação, não ter medo de correr risco, situar-se como 

profissional da informação digital, com atenção voltada para o usuário interativo, reforçando 

capacidade de adaptação a um meio em mudança, exercitando flexibilidade e imaginação. 

Assim deve ser o mediador das bibliotecas do Colégio Pedro II. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

De acordo com autores teóricos como Gray (2012) e Gil (2017) esta pesquisa pode ser 

classificada quanto a seus objetivos, abordagem e técnica metodológica, como a seguir: 

Quanto à classificação de sua natureza esta pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimento para aplicação prática em contextos específicos; quanto à abordagem, é 

quantitativa e qualitativa, requerendo interpretação dos fenômenos e atribuição de significados; 

do ponto de vista dos objetivos a pesquisa é exploratória e descritiva: exploratória com vistas a 

tornar o problema explícito e construir hipóteses; descritiva por descrever características de 

determinada população por meio de questionário endereçado aos servidores das bibliotecas 

escolares e aos diretores de cada Campus do Colégio Pedro II; do ponto de vista técnico 

metodológico, a pesquisa é bibliográfica, elaborada a partir de material publicado na Internet, 

como artigos, leis, normas e documentos. 

 3.2 Instrumento de coleta 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico (Apêndice 1), 

elaborado por meio da ferramenta Google Formulários, distribuído aos respondentes via e-mail, 

formulado com base em autores referidos na bibliografia deste trabalho: Cardoso (2015); Dias 

(2015), Binks et al. (2014), conforme Anexos 1, 2 e 3. 

A coleta destinou-se a revelar conhecimento e percepção do público-alvo quanto à 

sustentabilidade ambiental nas dimensões conceituais e práticas, para responder os objetivos 

específicos da pesquisa. Foi realizado o pré-teste do questionário por seleção de oito 

respondentes, todos servidores de bibliotecas escolares, os quais despenderam 

aproximadamente dez minutos para concluírem as respostas solicitadas pelas questões. Nessa 

fase inicial, o questionário não passou por ajustes por não ter havido necessidade para tanto. 

O questionário foi estruturado em três partes, sendo a parte I destinada à identificação 

dos convidados a responder; a parte II compreendeu o diagnóstico de conhecimento e prática 

do tema sustentabilidade ambiental, conforme o conceito aplicado em bibliotecas verdes; a 

parte III versou sobre Diretrizes orientadoras de gestão e práticas sustentáveis. As primeiras 

dezoito perguntas do questionário foram fechadas, as respostas codificadas e escalonadas com 

utilização de 4 pontos quantificadores. As seguintes nove perguntas foram também fechadas 

em lista para respostas fornecidas pelo método de múltipla escolha, complementadas por outra 

questão, aberta. A essas seguiram mais dezessete questões fechadas, a serem pontuadas de 1 a 

4, por meio de seleção de quantificadores, segundo opinião dos respondentes. 



53 

 

O questionário está apenso ao Apêndice 1, apresentando a totalidade de sua 

estruturação. 

 O questionário visou ao levantamento de dados para atender a construção de teoria 

sobre o tema investigado, segundo pesquisa quantitativa, avaliada por meio de análises métricas 

e conclusões estatísticas que respondam a questão presente sobre conhecimento e avaliação de 

práticas de sustentabilidade ambiental nas bibliotecas escolares do Colégio Pedro II e 

envolvimento dos seus servidores com o tema. 

 O questionário foi elaborado com vistas a conhecer e avaliar o envolvimento em 

sustentabilidade ambiental das bibliotecas escolares no Colégio Pedro II, dos servidores que 

nelas atuam e dos diretores dos Campi onde se localizam.  

 

3.3 População e amostra 

O universo levantado de respondentes compreendeu a totalidade de servidores lotados 

nas bibliotecas escolares, no Colégio Pedro II, abrangendo todos os cargos e funções, quais 

sejam, bibliotecários documentalistas, auxiliares de biblioteca e assistentes em administração, 

além dos diretores geral, pedagógico e administrativo dos nove Campi em que se situam as 

bibliotecas. 

Os servidores agentes em bibliotecas (bibliotecários documentalistas, auxiliares de 

biblioteca e assistentes em administração) (53 indivíduos) e os diretores dos Campi (27 

indivíduos) perfizeram a totalidade da população investigada (80 indivíduos). 

Dessa população convidada, dezoito retornaram o questionário com as respectivas 

respostas, sendo cinco diretores; quatro bibliotecários documentalistas; seis assistentes em 

administração; dois auxiliares de biblioteca; e um indivíduo que não se identificou. 

O universo da pesquisa teve fronteira nas bibliotecas escolares que fazem parte dos 

processos de organização administrativa de nove Campi, a saber: Centro, São Cristóvão, Tijuca, 

Engenho Novo, Humaitá I, Humaitá II, Duque de Caxias, Realengo e Niterói. Cada Campus 

submete-se à gestão de três diretores, sendo 01 (hum) geral, 01 (hum) pedagógico e 01 (hum) 

administrativo. 

Em relação aos campi a amostra foi respondida da seguinte maneira: 03 respondentes 

do Campus Engenho Novo; 01 do campus Niterói; 01 do Centro; 01 de Duque de Caxias; 04 

de Humaitá II; 03 de Realengo; 03 da Tijuca; 01 São Cristóvão; 01 Humaitá I. Os respondentes 

estão listados em Quadro, segundo funções que exercem em Campus onde atuam.  
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3.4 Levantamento bibliográfico e documental 

O levantamento bibliográfico foi realizado através de pesquisa e consulta aos periódicos 

disponíveis nas bases de dados Scopus (Elsevier) e Scielo, acessados por meio do portal de 

periódicos do CAPES, com a finalidade de conhecer o que a literatura apresentara sobre o tema 

bibliotecas verdes. Não foram utilizados recursos booleanos para filtragem de assunto para que 

ampla varredura fosse feita sobre o tema do movimento verde, por ser esse desconhecido até o 

momento da pesquisa. Foram utilizadas as palavras-chave: Colégio Pedro II, biblioteca 

escolare, biblioteca verde e sustentável e sustentabilidade, em Português e em Inglês 

predominantemente, sendo apenas dois artigos levantados em Francês. Foram considerados 

artigos publicados até dezembro de 2017. A pesquisa resultou na seleção de trinta e oito artigos 

dos quais vinte e nove foram utilizados na construção do texto da dissertação. Os nove artigos 

não utilizados apresentavam focos sobre o assunto não coadunáveis ao desenvolvimento e aos 

objetivos esperados deste trabalho. Os trinta e oito artigos selecionados encontram-se listados, 

a seguir, no quadro 5 e os vinte e nove utilizados, encontram-se elencados em Referências 

Bibliográficas, localizadas após o quinto capítulo deste trabalho.  

Como fontes secundárias, utilizaram-se publicações documentais do Colégio Pedro II, 

referentes às partes histórica e institucional e à formação estrutural do conjunto de bibliotecas 

que compõem o sistema do Colégio, leis governamentais brasileiras referentes à 

sustentabilidade e educação ambientais, bem como orientações internacionais relativas ao 

mesmo tema, listadas a seguir: 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Institui normas para licitações e contratos. 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disciplina 

a educação escolar. 

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino do País. 

 Lei nº 12.244, de 25 de junho de 2012. Equipara o Colégio Pedro II a estrutura e organização dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 Colégio Pedro II em Números. 

 Colégio Pedro II. Edital 14/07. 2007. 

 Colégio Pedro II. Edital 30/2015. 

 Planejamento de Desenvolvimento Institucional do Colégio Pedro II. (PDI). 

 Projeto Político-Pedagógico do Colégio Pedro II. (PPP). 

 ProNEA. Programa Nacional de Educação Ambiental. 

 AQUA. Processo de certificação internacional da construção sustentável. 
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 LEED. Certificação para construções sustentáveis de acordo com critérios de racionalização de recursos 

atendidos por um edifício. 

 ABNT Norma ISO 14001:2015. Define os requisitos de sistema de gestão ambiental a serem empregados 

por organizações. 

 ISO/TR 11219: 2012. Descreve condições qualitativas e estatísticas básicas para construção de 

bibliotecas quanto a espaço, funcionalidade e design. 

 ISO 16439: 2014. Discorre sobre métodos e procedimentos para avaliação de impacto das bibliotecas 

sobre pessoas, instituições e sociedade. 

 Agenda Ambiental para a Administração Pública (A3P). Ação voluntária que busca novos padrões de 

produção e consumo sustentáveis dentro do governo. 

 

Quadro 5: Artigos selecionados pela pesquisa bibliográfica 

n Autores Título ANO 

1 
ANDRADE, Daniel 

Fonseca et al.  

O diálogo em processos de políticas públicas de educação 

ambiental no Brasil. 
2012 

2 
ANGLADA DE 

FERRER 

Are libraries sustainable in a world of free, networked, digital 

information? 
2014 

3 ANTONELLI The Green library movement: an overview and beyond. 2008 

4 
BALÇA e 

FONSECA. 
Os docentes e a biblioteca escolar: uma relação necessária 2012 

5 BEHR et al. 
Gestão da biblioteca escolar: metodologias, enfoques e aplicação de 

ferramentas de gestão e serviços de biblioteca.  
2008 

6 BINKS et al. Tomorrow’s Green library. 2014 

7 BLACK 
The Victorian Information Society: surveillance, bureaucracy and 

public librarianship in 19th century Britain 
2001 

8 BRODIE Building the Sustainable Library at Masquarie University. 2012 

9 CARDOSO A contribuição do bibliotecário para a educação ambiental.  2010 

10 CARDOSO  Bibliotecas verdes e sustentáveis no Brasil.  2015 

11 
CARVALHO e 

SILVA 

Perspectivas históricas da biblioteca escolar no Brasil e análise da 

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

escolares 

2011 

12 CHAKRABORTY Going Green or not: realities of the Indian metropolis Libraries 2013 

13 CHOWDHURY 
How to improve the sustainability of digital libraries and 

information services?  
2016 

14 DEROCHE Bibliothèques troisième lieu.  2010 

15 DIAS 
Environmental sustainability for public libraries in Portugal: a first 

approach  
2015 

16 DIAS 
Recensão crítica da obra “Vers La bibliothèqueglobale: L’Agenda 

21 dans lês bibliothèques Joachim Schopfel.  
2016 

17 DINIZ et al. 

Gestão sustentável de bibliotecas: o uso do planejamento 

estratégico no sistema integrado de bibliotecas (SIBI) para atender 

as demandas do Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Instituto Federal Goiano  

2016 

18 FERNANDEZ 

O uso de softwares livres na gestão pública de acervos 

informacionais: o caso do Koha nas bibliotecas de São Bernardo do 

Campo  

2013 

19 FIALKOFF 
Green libraries are local: sustainability is no fad, and libraries can 

lead the way to real change 
2008 

20 FIGUEIREDO 
Análise do aplicativo Koha no Colégio Pedro II: um relato de 

experiência   
2015 

21 
FIGUEIREDO e 

TERRA 
Implantação do Koha no Colégio Pedro II em quatro atos 2016 
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22 
JANKOWSKA ET 

AL. 

Sustainability Challenge for Academic Libraries: facilitating user 

awareness  
2010 

23 
KARIOJA e 

NIEMITALO 

. Sustainable libraries: a pilot survey of international delegates 

attending the IFLA World Library and Information Conference 

2012 and comparison with the Finnish national survey. 2015 

2015 

24 KETCHUM 
The research life cycle and the health sciences librarian: responding 

to change in scholarly communication 
2017 

25 LIAO et CHEM  
Survey on the use of Green concepts in building the Green library 

in Beitou: annalysis of the Taipei Public Library Beitou Branch. 
2016 

26 LIMA Questão Ambiental e Educação: contribuições para o debate. 1999 

27 MacADAM e DUFF 
Collaborating for sustainable scholarship: models that serve 

librarians, publishers and scholars  
2012 

28 MADUREIRA et al 
A formação do bibliotecário para atuar em bibliotecas digitais: uma 

questão a aprofundar 
2010 

29 MELLO 
Gestão da qualidade em bibliotecas escolares: um estudo de caso 

em uma biblioteca escolar na cidade de Ponta Grossa – PR  
2013 

30 NUNES et al. 
As bibliotecas universitárias em perspectiva histórica: a caminho do 

desenvolvimento durável  
2016 

31 OLIVEIRA et al. 
Sustentabilidade: da Evolução dos conceitos à implementação 

como estratégia nas organizações  
2012 

32 
RASTELI e 

CAVALCANTE,  

A competência em informação e o bibliotecário mediador da leitura 

em biblioteca pública   
2013 

33 
SALCEDO e 

SILVA 
A disseminação da informação: o papel do bibliotecário mediador.   2017 

34 SERVET Les bibliothèques troisième lieu. 2009 

35 SILVA et al Ecobibliotecas: a caminho da sustentabilidade 2015 

36 SILVA et al. 

Diretrizes para a fase de projetos e edificações públicas sob o foco 

da sustentabilidade ambiental: estudo de caso de uma Instituição 

Federal de Ensino Superior (IFES) de acordo com o sistema de 

certificação LEED 

2016 

37 SMITH ALDRICH The capacity to endure. 2016 

38 TOWNSED Environmental sustainability in libraries: facilitating user awareness 2014 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Princípios e Diretrizes de uma Biblioteca Verde e Sustentável 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar princípios e diretrizes que norteiam o 

conceito de bibliotecas verdes e sustentáveis. 

Inicialmente foram identificados alguns conceitos de bibliotecas verdes e sustentáveis 

conforme apresentado no Quadro 6. 

 Quadro 6 – Conceitos identificados de bibliotecas verdes e sustentáveis 

Referência Conceito 

Dias (2015) 

“Bibliotecas verdes corresponde a um novo movimento que, no início, cobria 

um conjunto de características associadas à construção do prédio da biblioteca, 

mas, rapidamente, tornou-se um conjunto simultâneo de atitudes e 

comportamentos.” 

Binks et al. (2014) 

“Uma biblioteca sustentável envolve não apenas design e reforma, mas 

acrescenta operações do dia-a-dia e procedimentos internos. Também contribui 

para a educação da comunidade sobre práticas ambientais responsáveis.” 

Vijayalakshmi 

(2014) 

“Biblioteca verde refere-se à biblioteca que contribui com o balanceamento 

ecológico natural, e com a preservação do planeta e de seus sistemas e recursos 

naturais.” 

Jankowska et al. 

(2010) 

“Verde é um processo, assim como um estado mental que clama por ação e 

envolve espírito de reciprocidade.” 

 

Uma leitura comparativa de textos divulgados pelos autores citados no quadro 6  leva à 

percepção de que uma biblioteca sustentável, por um lado, depende do tipo de instalações que 

possui e do alcance possível a meios para uso de equipamentos eficientes em relação a energia 

e água, com objetivo de redução de carga ambiental e de produzir menor emissão de gás 

poluente, por exemplo. De outro lado, em visão mais ampliada para o onceito, são assinaladas 

as possíveis práticas rotineiras individuais ou em grupos envolvidas de modo consciente com a 

problemática ambiental. 

Sob tal aspecto ampliado, inúmeras ações podem ser desenvolvidas no ambiente de uma 

biblioteca para que se caracterize como verde e sustentável, sem que haja dependência única do 

tipo físico arquitetônico que apresente, mas, sim, dependência dos procedimentos de gestão, de 

consciência e engajamento de seus agentes. 

Nesse sentido ampliado, autores como Dias (2015), Antonelli (2008) e Binks et al. 

(2014) associam as condições físicas dos prédios onde as bibliotecas se instalam à sua 

sustentabilidade, mas acrescentam importância às práticas aplicadas, uma vez que as duas 

vertentes (arquitetônica e prática), quando unidas, resultam em completude para caracterizar, 

de modo ideal, uma biblioteca com os atributos verde e sustentável. 
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Se, por um lado, há necessidade de investimento em conhecimento especializado de 

design e engenharia para elaboração de um projeto arquitetônico sustentável e para aquisição 

de materiais e equipamentos mais qualificados por tecnologia que atendam ao propósito da 

sustentabilidade, por outro, a conscientização e a educação ambiental sistemática orientam para 

o sentido das boas escolhas e para consistência de um constructo complexo, definido como 

verde e sustentável, de acordo com o apresentado na literatura sobre o movimento de bibliotecas 

verdes. 

A dificuldade semântica originada pelo binômio pode ser amenizada ao ser 

compreendido que uma biblioteca verde e sustentável é um agente da causa ambiental, sempre 

em ação, extrapolando a simples característica do prédio em que se encontra instalada.  

Um prédio pode ser denominado verde e sustentável, conforme sua concepção e design; 

uma biblioteca será denominada verde e sustentável, conforme suas práticas. 

A seguir são apresentadas as abordagens de diferentes países em relação aos princípios 

de uma biblioteca verde e sustentável. Dias (2015) investigou a importância do tema ambiental 

nas bibliotecas municipais de Portugal; Antonelli (2014) coletou informações divulgadas nos 

Estados Unidos sobre o movimento bibliotecas verdes e disseminou-as por meio de publicações 

especializadas; Binks et al. (2014) propuseram recomendações sobre edificações sustentáveis a 

partir de estudo de caso de uma biblioteca na Austrália e elaboraram uma relação de iniciativas 

de práticas sustentáveis; Liao et al. (2016) investigaram o gerenciamento sustentável da 

biblioteca da capital de Taiwan, Beitou. 

 Embora os trabalhos dos citados autores tenham seguido metodologias diversas, todos 

tiveram embasamento na correlação sustentabilidade ambiental e bibliotecas públicas. Sendo 

tal correlação interesse deste trabalho, os estudos proveram subsídios para a discussão de 

práticas e construção sustentável do movimento verde de bibliotecas, relativamente às 

bibliotecas escolares do Colégio Pedro II. 

4.1.1 Portugal 

Na visão de Dias (2015) um projeto de construção elaborado segundo princípios 

sustentáveis não basta para caracterizar uma biblioteca como verde, pois, entende que, além do 

design e seu desdobramento, outras competências são importantes. Respaldando seu ponto de 

vista sobre conceito verde aplicado a bibliotecas, a autora registra uma opinião: “Uma biblioteca 

verde não é como um clube exclusivo para os bastante afortunados que têm certificação LEED”.  

Dias (2015) defende a aplicação de uma cultura verde em bibliotecas como principal 

valor atribuível ao conceito sustentável, cultura que observe em seu cotidiano qualidade do ar 
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interior, baixo consumo de energia e água, com baixos custos financeiros, redução de produção 

de resíduos, de consumo de papel, de energia e de materiais. Enfim, uma biblioteca verde deverá 

gastar menos e diminuir impactos ambientais negativos. 

A partir da percepção de ausência de discussão do tema ambiental em bibliotecas 

portuguesas, Dias (2015) investigou a “[...] aplicabilidade de critérios e práticas ambientais às 

bibliotecas municipais em Portugal [...]”. A investigação buscou saber se as bibliotecas aplicam 

gestão ambiental em suas administrações, se consideram relevante esse tipo de gestão, se têm 

conhecimento dessa vertente em outras bibliotecas do mundo. 

A investigação foi feita por meio de questionário eletrônico e abrangeu cinco critérios: 

políticas ambientais; gestão financeira; gestão de consumos; divulgação; importância do tema. 

Os princípios de sustentabilidade enfatizados na investigação foram consumo de 

energia, água, papel e materiais, aquisição de materiais, atenção à disposição de lixo e de 

resíduos tóxicos. Além desses princípios, foi investigada a existência ou não de política 

ambiental, de gestão de planejamento financeiro, de estratégias para baixo consumo geral, de 

envolvimento comunitário para discussão e divulgação do tema ambiental. 

A conclusão da análise do questionário aponta para a necessidade de reformular a visão 

tradicional dos profissionais das bibliotecas, centrada em empréstimos e digitalização de 

coleções, em si práticas que se coadunam a princípios de sustentabilidade (DIAS,2015). 

Conclui a autora que há necessidade de treinar os profissionais por meio de novos 

conceitos a favor de sistemas de comunicação sustentáveis e aplicação de boas práticas, por um 

padrão que estruture as práticas da organização. Padrão que objetive sustentabilidade ambiental, 

alcançada por práticas aliadas aos serviços básicos e divulgação da imagem (DIAS, 2015).  

Princípios que foram definidos no contexto da Biblioteca Escolar do Agrupamento de 

Escolas Eugénio dos Santos, em Portugal, que devem reger uma biblioteca verde:   

1 - Redução da utilização de papel nos processos administrativos; 

2  - Nos casos onde o papel ainda for indispensável, utilizar papel reciclado; 

3 – Utilização de formulários informáticos nos computadores da Biblioteca em 

substituição de alguns processos administrativos; 

4 - Utilização de formulários on-line nos computadores da Biblioteca, computadores 

das escolas do agrupamento ou a partir de casa, em substituição de alguns processos 

administrativos; 

5 - Criação de uma Biblioteca digital on-line; 

6 – Promoção de actividades ambientalistas; 

7 – Actividades na Biblioteca com material de desperdício; 
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8 – Utilização de lâmpadas de baixo consumo energético; 

9 – Limpeza da Biblioteca Escolar com produtos ecológicos; 

10 – Selecção e separação do lixo da Biblioteca (DIAS, 2015). 

4.1.2 Estados Unidos da América 

Antonelli (2008) aborda a mesma sustentabilidade no movimento verde com ênfase em 

design. Lembra a autora que, a partir de 2000, nos Estados Unidos, criou-se um sistema de 

medição de indicadores sustentáveis, tornado padrão para construções comerciais e 

institucionais, denominado LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, lançado 

pelo United States Building Council, para certificar construções a partir de seis categorias: 

locais sustentáveis, eficiência de água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade 

ambiental interna e inovação em design. 

Lembra também que “Quando bibliotecários falam a respeito de bibliotecas verdes, o 

que vem à mente são construções verdes” e que, em 2003, o Library Journal (EUA) publicou 

o artigo “The New Green Standard”, O novo padrão verde, referente a construções sustentáveis, 

e, nesse ano, no estado de Arkansas, a Blair Library foi a primeira construção a receber o 

registro LEED (ANTONELLI, 2008). 

Para bibliotecas cujos recursos financeiros sejam limitados, não sendo possível construir ou 

reformar, algumas medidas podem ser adotadas: 

 Não usar produtos tóxicos de limpeza,  

 Praticar reciclagem, 

 Divulgar programas e o pensamento verde,  

 Promover leituras sobre problemas ambientais, com ênfase em tópicos como 

transporte, clima e hábitos verdes,  

 Promover cursos on-line para educação ambiental,  

 Organizar fórum para troca de ideias sobre ambientalismo, 

 Aprender como tornar-se um eco-bibliotecário,  

 Tornar a biblioteca um local de discussão pública, 

 Conduzir workshops que possam ser replicados, 

 Manter um site na Web,  

 Evitar distribuição de folhetos impressos,  

 Preferir divulgação eletrônica,  

 Manter a missão de promover sustentabilidade ambiental por meio de 

educação, comunicação e desenvolvimento profissional,  
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 Utilizar copos individuais,  

 Usar recursos renováveis como garrafas recicláveis, 

 Reduzir lixo,  

 Utilizar sacolas recicláveis,  

 Usar transporte coletivo. 

Instabilidade econômica, depleção energética e degradação do planeta estão 

transformando a sociedade e, por sua vez, transformando as bibliotecas. Devido à necessidade 

de adaptação à transformação social e, conforme a autora, à possível crise de segurança 

alimentar, as bibliotecas podem educar usuários sobre como cultivar hortas e fazer empréstimos 

de ferramentas, a exercer seu papel de servir à comunidade. Em 2008, já havia vinte e duas 

bibliotecas desse tipo nos Estados Unidos, sendo a biblioteca Berkley, Califórnia, a primeira a 

ter adotado a prática em 1979, e oferece mais de 2.500 ferramentas para empréstimo, sem custos 

(ANTONELLI, 2008). 

As mudanças da sociedade decorrentes do problema econômico e do problema 

ambiental sugerem que bibliotecas públicas passem a oferecer novos e não usuais programas 

verdes a comunidades. Como exemplo de programas inovadores, bibliotecas passaram a 

arquivar sementes no sentido de prover material genético, como ocorrido na Noruega e na Clark 

County Public Library, em Kentuck, (EUA) (ANTONELLI, 2008). 

4.1.3 Austrália 

Em relação a construções sustentáveis, Binks et al. (2014) sustentam a ideia de que as 

bibliotecas públicas tornam-se exemplos e pioneiras na comunidade em que se inserem por 

implementarem design e construção sustentáveis, além de empregarem bem os recursos 

financeiros. Informam que o setor de construção civil emite 23% de todas as emissões de gás 

estufa na Austrália, a cada ano. Segundos as autoras, uma média aproximada de 66% de uso de 

energia é economizada em uma construção que siga princípios sustentáveis e menos 62% de 

gases são emitidos, se comparada a uma construção tradicional. 

Por tais fundamentos as autoras entendem que as construções devem incluir aspectos de 

princípios de design ambientalmente sustentável, ou green design, com a finalidade de reduzir 

impactos negativos por meio de diminuição de custos e consumo de energia, propiciar ambiente 

natural, ventilação, aquecimento e resfriamento internos, iluminação natural, redução de calor 

no verão e redução de uso de água. 

Segundo Binks et al. (2014), redução de consumo de energia pode ser alcançada por 

várias estratégias, desde fontes renováveis a iluminação eficiente e sistemas de aclimatação 



62 

 

interna. Quanto à energia renovável, as autoras entendem ser a melhor opção mais limpa, em 

oposição ao uso de carvão e gás. Fontes renováveis advêm do sol, do vento e da água, sendo 

mais comum na Austrália o uso de energia solar e energia eólica. 

Outro aspecto da construção a ser observado com vistas à redução de consumo de 

energia é a localização escolhida para a instalação da planta do edifício. Essa estratégia pode 

diminuir dependência de iluminação artificial, além de melhorar acústica e propiciar 

aproveitamento de água de chuva para reuso. Os princípios de design ambiental sustentável 

podem propiciar às bibliotecas eficiência, arejamento, iluminação e adequação térmica. 

Consumo de energia é requerido em todas as etapas de uma construção, conhecida como 

“embodied energy”, presente em todos os processos, desde a etapa da extração da matéria prima 

que origina os produtos necessários à realização da obra (BINKS et al., 2014). 

O estudo das autoras citadas propõe recomendações sobre construção ou reforma de 

bibliotecas e apresenta um modelo ou estrutura a ser empregado em design. As recomendações 

e conceitos descritos no trabalho foram demonstrados a partir de observação e estudo do caso 

Melton Library and Learning Hub, em Vitória, Austrália. Essa biblioteca, caracterizada como 

um prédio inovador, construído segundo princípios de sustentabilidade, substituiu outra que já 

contava trinta anos. A nova biblioteca sustentável Melton teve sua obra terminada em 2013. 

A variável energia teve o seguinte tratamento na construção da biblioteca Melton:  

 Sistema de distribuição de ar instalado abaixo do piso; 

 Ventilação mista (mecânica e natural); 

 Eliminação noturna de ar quente; 

 Sistemas altamente eficientes de ar – 50% do aquecimento proveniente de 

coletores termais solares; 

 Sensores de dióxido de carbono para monitorar níveis aceitáveis e aumentar 

ventilação, como apropriado; 

 Coletores termais solares; 

 50 m2 de painéis fotovoltaicos geradores de eletricidade solar. 

 Iluminação digital controlada automaticamente; 

 Aproveitamento de claridade diurna. 

 4.1.4 Taiwan 

Conforme Liao et al. (2016), construções que adotam princípios de sustentabilidade são 

denominadas prédios verdes, eco-arquitetura e construções com simbiose ambiental, segundo 

as diversas culturas dos países em que se encontram, seja na Europa, nos Estados Unidos e 



63 

 

Canadá, seja no Japão. Apesar da peculiaridade das denominações, construções sustentáveis 

têm características que as definem sob propósito comum: economizar energia, aplicar eficiência 

no uso de materiais e equipamentos, reduzir carga ambiental, aproveitar exposição à luz natural 

e, finalmente, garantir desenvolvimento sustentável. 

Segundo os autores, em Taiwan, China, prédios verdes são prioridade na indústria de 

construção pública, encarregada de elaborar design sob princípios de sustentabilidade. 

Construções verdes são as que seguem princípios voltados à preocupação com ecologia, 

economia de energia, redução de carga ambiental, saúde e bem-estar da população. 

Como política ambiental em Taiwan, arquitetura e construção devem promover 

pesquisas para desenvolver tecnologias preventivas de poluição, devem observar redução de 

consumo de energia e priorizar recursos empregados nas obras que possam ser reciclados 

(LIAO et al., 2016). 

O estímulo à construção verde em Taiwan parte de uma etapa emergencial: conservação 

de energia, devido a período de crise ocorrido entre 1980 e 1995. Nessa fase, as construções 

deveriam prever proteção quanto à incidência direta de calor para que fosse evitado o uso de 

ar-condicionado. 

Sete indicadores principais passaram a ser observados em construções verdes: 

conservação de água, meios para obtenção de água, economia diária de energia, redução de 

emissões de CO2, redução de sobra de obras e melhoramento de disposição de lixo e esgoto. 

Tais indicadores foram instituídos no país a partir de 1999 “[...] para efetivamente promover o 

desenvolvimento de construções verdes” (LIAO et al., 2016).  

Os autores assinalam como objetivos ambientais a serem alcançados por edificações 

pautadas em princípios sustentáveis, denominadas verdes, diminuir degradação ambiental, 

reduzir o efeito estufa e o aquecimento global. 

Orientados pelo conceito de construção sustentável, os autores procuraram conhecer 

opiniões e nível de conhecimento sobre sustentabilidade ambiental da equipe de trabalho e dos 

usuários da biblioteca verde de Beitou, capital de Taiwan, por meio de aplicação de questionário 

com foco em uso, gerenciamento e manutenção. As questões inquiriram sobre redução de 

emissões de CO2, uso de materiais reciclados ou recicláveis na construção, uso de energia solar 

interna, design apropriado ao aproveitamento de luz e ventilação naturais, conservação de 

energia, reciclagem de água para descarga sanitária, compreensão sobre indicadores de redução 

de emissão de gás estufa, significação de selos verdes em construções e uso de cobertura verde. 

O estudo investigou empiricamente a biblioteca pública Beitou. Liao et al (2016) 

afirmam que bibliotecas públicas educam, preservam culturas, disseminam informação, 
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promovem atividades recreativas, mas também suprem necessidades da vida diária, do trabalho 

e da aprendizagem, proporcionam espaço saudável para leitura e contribuem para 

gerenciamento sustentável do meio ambiente. 

Princípios a serem respeitados para que designs sejam alinhados ao conceito de 

construções ecológicas, conforme os autores: 

 Incorporação de fatores naturais como luz solar, ar e água; 

 Redução de impacto sobre sistemas ecológicos; 

 Minimização de consumo de energia e de materiais; 

 Redução de sobras decorrentes de obras. 

O resultado obtido a partir da leitura dos dados estatísticos coletados pelo questionário 

aplicado na biblioteca pública de Beitou apontou problemas, os quais os autores elencaram: 1- 

os usuários da biblioteca necessitam de educação; 2- a consciência ambiental da equipe de 

trabalho necessita de reforço; 3- educação relativa a uso, gerenciamento e manutenção de 

espaços necessita de melhoramento (LIAO et al., 2016). 

 

4.1.5 Princípios Identificados  

A partir dos autores estudados, foi possível identificar alguns princípios relacionados ao 

conceito de bibliotecas verdes e sustentáveis (Quadro 7): 

 

 

 

 

Quadro 7 – Princípios relacionados ao conceito de bibliotecas verdes e sustentáveis 

Autor Princípios 

Dias (2015) 

Redução de consumo de energia, água, papel e materiais; atenção à 

disposição de lixo e de resíduos tóxicos; política ambiental; gestão de 

planejamento financeiro; aquisição de materiais; estratégias para baixo 

consumo, envolvimento comunitário para discussão e divulgação do tema 

ambiental. Ênfase em princípios de gestão, práticas e comunicação. 

Formação de uma cultura verde. 

Antonelli (2008) 

Evitar produtos tóxicos; praticar reciclagem; divulgar o pensamento verde 

por meio de leituras, cursos on-line, fóruns, discussão pública, workshops, 

site na Web; promover educação, comunicação e desenvolvimento 

profissional; reduzir lixo (copos, garrafas, sacolas); usar transporte coletivo. 

Ênfase em design conforme especificações do sistema LEED: local, água, 

energia, atmosfera, materiais, recursos, ambiente interno, inovação e 

design. Ênfase em edificações sustentáveis, pensamento verde e 

envolvimento comunitário. 
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Binks et al. (2014) 

Green design (redução de custos e consumo de energia e água); estratégias 

para uso de energia (sol, vento e água); estratégias de localização; busca de 

eficiência, arejamento, iluminação e adequação térmica. 

Liao et al. (2016) 

Design voltado à ecologia, economia de energia, redução de carga 

ambiental, saúde e bem-estar; diminuição de degradação ambiental; 

redução do efeito estufa e do aquecimento global; garantir desenvolvimento 

sustentável. Princípios de design sustentável para construção de prédios 

verdes: incorporação de fatores naturais (luz solar, ar e água); redução de 

impacto ambiental; minimização de consumo de energia e de materiais; 

redução de sobras de obras. 

 

 

Em resposta ao objetivo de verificar quais os princípios que caracterizam bibliotecas 

verdes e sustentáveis por meio da leitura comparada dos princípios descritos a partir dos textos 

propostos, é possível concluir que se referem ao design e a construção do prédio, bem como 

aos procedimentos dos agentes que neles atuam. Ambos os aspectos são relevantes para o 

propósito da sustentabilidade e ambos foram abordados nas questões que compuseram a 

investigação desta pesquisa, a qual procurou reproduzir as preocupações em comum da 

problemática ambiental, discutidas nos textos por diversos autores, de diversos países. 

Os diversos princípios de sustentabilidade ambiental caracterizadores de bibliotecas 

verdes e sustentáveis ora levantados, neste trabalho relacionam-se à análise do questionário 

aplicado às bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, conforme descrita adiante. 

Os princípios abordados estão presentes nesta pesquisa e, por meio de questionário, 

investigaram as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, quanto a: construção sustentável, 

política ambiental, gestão e monitoramento ambientais, prevenção de impactos, disseminação 

do tema ambiental, formação de conhecimento e importância do movimento green. 

 

4.1.6 Diretrizes Identificadas 

Além dos textos postos em discussão quanto aos conceitos e práticas pertinentes a 

bibliotecas verdes e sustentáveis, segundo visão de autores internacionais, para mesmo 

propósito acrescenta-se um trabalho desenvolvido no Brasil do qual foram extraídos subsídios 

para esta pesquisa na parte de construção da revisão de literatura, na elaboração do questionário 

e na proposta de contribuição ao Colégio Pedro II quanto a dispor de elenco de diretrizes que 

auxiliem ampliação das responsabilidades de suas bibliotecas escolares, no sentido da 

sustentabilidade ambiental.  

Em relação a bibliotecas, o estudo brasileiro esclarece que a preocupação ambiental foi 

levantada pela IFLA, na África do Sul, em 2015, durante o congresso IFLA World Library 
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Information Congress: 81 IFLA General Conference and Assembly, ou IFLA Congresso 

Mundial de Biblioteca e Informação: 81 Conferência e Assembléia Geral da IFLA (CARDOSO, 

2015). 

 Sob tutela da IFLA, a autora refletiu sobre a situação das bibliotecas brasileiras quanto 

a seu compromisso ético com responsabilidade ambiental e constatou não haver, no país, 

diretrizes normativas de condutas, elaboradas especificamente para bibliotecas no sentido da 

sustentabilidade. 

Por acreditar que as bibliotecas devem fazer parte da busca de soluções para o problema 

ambiental, organizou um elenco de dezessete diretrizes com base na investigação da literatura, 

notadamente em quatro passo que desenvolveu ao longo de seu texto, no sentido de tornar uma 

biblioteca verde. 

As diretrizes foram encaminhadas ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do 

Ministério da Cultura do governo federal brasileiro, sob título Diretrizes para Bibliotecas 

Públicas Verdes no Brasil, com expectativa de que sejam aproveitadas para instituir políticas 

públicas para bibliotecas “[...] no sentido de transformá-las em bibliotecas verdes (CARDOSO, 

2015). 

A relação das diretrizes identificadas por Cardoso (2015) encontra-se no Anexo 1. 

 

    4.2 Análise das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II 

4.2.1 Perfil dos servidores participantes 

Dos 80 e-mails endereçados aos servidores das bibliotecas escolares e aos diretores dos 

Campi onde se localizam, cujos perfis funcionais e Campus de atuação estão listados no quadro 

8, foram obtidas 18 respostas para o questionário que procurou escrutinar e analisar a visão 

existente sobre sustentabilidade ambiental no âmbito do Colégio. O retorno obtido como 

respostas ao questionário representa 22,5% da população pesquisada (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Perfil dos respondentes participantes 

n Campus Função 

1 Tijuca Assistente em Administração 

2 Realengo Assistente em Administração 

3 Engenho Novo Assistente em Administração 

4 Humaitá II Assistente em Administração 

5 Tijuca Assistente em Administração 

6 Tijuca Assistente em Administração 
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7 São Cristóvão Auxiliar de Biblioteca 

8 Humaitá II Auxiliar de Biblioteca 

9 Engenho Novo Bibliotecário Documentalista 

10 Niterói Bibliotecário Documentalista 

11 Realengo Bibliotecário Documentalista 

12 Humaitá I Bibliotecário Documentalista 

13 Duque de Caxias Diretor 

14 Engenho Novo Diretor 

15 Humaitá II Diretor 

16 Humaitá II Diretor 

17 Centro Diretor 

18 Realengo Não informou 

 

Todas as bibliotecas escolares do Colégio Pedro II são geridas e administradas por um 

bibliotecário documentalista que responde pela organização junto às camadas hierárquicas 

superiores e assume a chefia da mesma. Internamente, aplica gestão e desenvolve políticas 

referentes ao acervo de materiais, planeja atividades, elabora relatórios e emite documentos, 

além de supervisionar, controlar e atribuir tarefas. Os demais servidores, atendem ao comando 

da chefia e assumem tarefas de rotina dos serviços técnicos referentes ao acervo de materiais e 

às demandas dos usuários (COLÉGIO, 2013/2017). 

Em grande maioria, os assistentes administrativos provêm de formações acadêmicas 

diversas, sendo qualificados tecnicamente para servirem em bibliotecas por cursos internos 

específicos. Os servidores dos cargos auxiliares ingressam já qualificados por meio de concurso 

com conteúdo específico, em obediência a recente política governamental brasileira que 

relaciona formação técnica a desempenho de cargo. 

Até a fase em que esta pesquisa foi desenvolvida, a maioria da população que serve em 

bibliotecas ainda apresentava perfil heterogêneo quanto à formação acadêmica, devendo ser 

ressaltado que o mesmo não se aplica às chefias, pois são exercidas exclusivamente por 

bibliotecários documentalistas, conforme política interna do Colégio Pedro II. 

As diretorias dos Campi são formadas por três especificações, diferenciadas por 

responsabilidades: um diretor geral, um diretor adjunto pedagógico e um diretor adjunto 

administrativo. 

Responsabilidades atribuídas aos servidores, segundo os cargos que ocupam: 

 Diretores: Responsabilizam-se pela administração do Campi, segundo as 

respectivas áreas de atuação. O cargo de diretor geral é eletivo, renovável de 

quatro em quatro anos; os cargos de diretores administrativos e pedagógicos são 
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ocupados segundo princípios de qualificação e competência em caráter de 

atuação adjunta ao diretor geral. 

 Bibliotecários Documentalistas: São responsáveis por gerenciar unidades como 

bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além 

de redes de sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos 

informacionais e ações educativas. 

 Assistentes em Administração: São responsáveis pelo serviço executado; pelo 

material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição; pela 

colaboração no estabelecimento e manutenção de um clima organizacional 

saudável; por servir ao público com ética e presteza; pela higiene no ambiente 

de trabalho e uso dos equipamentos de proteção individual. 

 Auxiliares de Biblioteca:São responsáveis pelo atendimento ao público, serviços 

administrativos e rotinas de bibliotecas, empréstimos de publicações, orientação 

no uso da biblioteca. 

 

4.2.2 Análise em relação aos princípios das bibliotecas verdes  

A primeira parte do questionário foi estruturada por dezoito perguntas fechadas que 

correspondem às utilizadas em questionário aplicado nas bibliotecas públicas de Portugal, com 

o intuito de avaliar o envolvimento daquelas bibliotecas com o movimento verde pautado em 

princípios de sustentabilidade ambiental (DIAS, 2015). 

O questionário aplicado em Portugal teve base em outro, aplicado em Helsinque, 

Finlândia, em 2012, durante conferência da IFLA, denominada “Desenvolvimento Sustentável 

em Bibliotecas”. Esse mesmo questionário também fora empregado anteriormente pela 

biblioteca Finnish em projeto de âmbito nacional, na Finlândia (KARIOJA, 2015). 

Em relação ao questionário, essa autora informa que “A sustentabilidade ambiental, aqui 

referenciada, relaciona-se aos possíveis impactos que ações humanas produzem na natureza, 

segundo escolhas e, sob tal perspectiva, o questionário enfatiza práticas, recursos e energia 

como variáveis que podem afetar o ambiente de modos positivo ou negativo, de acordo com o 

uso” (KARIOJA, 2015). 

O questionário aplicado em Portugal sustentou-se sobre cinco pilares caracterizadores 

do movimento de bibliotecas verdes (DIAS, 2015), sendo que, como assinalado por Karioja 

(2015):“[...] verde é um elemento de sustentável, porém sustentabilidade é um conceito maior 
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e mais holístico do que verde.” Os pilares são: gerenciamento ambiental; economia de recursos; 

redução de resíduos; conscientização; comunicação. 

Os pilares elencados pressupõem que “[...] políticas ambientais planejadas para 

sustentabilidade devem priorizar decisões que viabilizem redução de impactos e devem prever 

divulgação para conscientização sobre a importância de uma visão sustentável e para 

disseminação de seu reconhecimento.” (KARIOJA, 2015).  

De acordo com o modelo referido, as dezoito perguntas utilizadas no questionário desta 

investigação abrangeram conceitos pertinentes à sustentabilidade ambiental, correspondentes 

aos pilares próprios do movimento verde, como: construção sustentável; política ambiental; 

gestão e monitoramento ambiental; medidas e critérios ambientais; prevenção de impactos 

ambientais; disseminação do tema ambiental; abordagem ao conhecimento e à importância do 

movimento “green” de bibliotecas. 

Quando inquiridos sobre a atuação das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II quanto 

aos conceitos e práticas de sustentabilidade, ante as opções de quantificadores SIM, NÃO, NÃO 

SEI e NÃO SE APLICA, a opção NÃO teve uma participação significativa em quinze das 

dezoito perguntas, conforme pode ser observado no quadro 9. O detalhamento das respostas por 

respondente encontra-se no Apêndice 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Resumo das respostas correspondentes aos princípios relacionados às 

bibliotecas verdes 

Perguntas S N NS N/A 

1) A construção da biblioteca obedeceu a critérios de construção sustentável? 5,6% 44,4% 50,0% 0,0% 

2) O colégio dispõe de uma Política Ambiental? 16,7% 44,4% 33,3% 5,6% 

3) A biblioteca possui uma Política de Gestão Ambiental? 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

4) Foram realizados estudos de monitoramento ambiental na biblioteca referentes a energia, água 
e materiais de uso corrente? 

0,0% 61,1% 38,9% 0,0% 

5) Existe algum tipo de trabalho que vise à implementação de medidas de Sustentabilidade 

Ambiental? 

16,7% 61,1% 22,2% 0,0% 

6) No decorrer de processos de aquisição, são considerados critérios de Sustentabilidade 
Ambiental? 

22,2% 38,9% 38,9% 0,0% 
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7) No decorrer de processos de planejamento financeiro, foi considerada verba para prevenção 

ambiental? 

5,6% 50,0% 44,4% 0,0% 

8) A biblioteca possui locais para correta separação de resíduos – “ecopontos”? 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 

9) Os recipientes de tintas usados em impressoras, após uso esgotado, são encaminhados para 
reciclagem por um operador de resíduos? 

27,8% 33,3% 27,8% 11,1% 

10) São levantados dados de consumo de energia elétrica na biblioteca para comparações 

posteriores? 

5,6% 66,7% 27,8% 0,0% 

11) A biblioteca dispõe de uma estratégia para a redução de consumo de energia? 16,7% 72,2% 11,1% 0,0% 

12) A biblioteca dispõe de uma estratégia para redução de consumo de papel? 44,4% 27,8% 16,7% 11,1% 

13) É incentivado o uso de meios digitais para leitura e transferência de informação? 66,7% 27,8% 0,0% 5,6% 

14) A biblioteca organiza eventos ou outra tipologia de encontros que promovam a discussão de 

temas ambientais? 

11,1% 66,7% 22,2% 0,0% 

15) A biblioteca organiza exposições bibliográficas ou temáticas sobre ambiente? 11,1% 66,7% 22,2% 0,0% 

16) Encontra-se familiarizado com o conceito de “Green Library”? 27,8% 61,1% 11,1% 0,0% 

17) Tem conhecimento de exemplos de Green Libraries existentes no mundo? 38,9% 55,6% 5,6% 0,0% 

18) Reconhece a importância de uma correta gestão ambiental para as bibliotecas emergentes do 

século XXI? 

83,3% 5,6% 11,1% 0,0% 

Legenda: S- Sim; N- Não; NS – Não Sei; N/A – Não se Aplica. 

 

Os conceitos e práticas percebidos pela maioria dos respondentes como não presentes 

na atuação das bibliotecas escolares (marcados com a variável NÃO) foram: construção 

sustentável; política ambiental; política de gestão ambiental; monitoramento ambiental; 

medidas de sustentabilidade; critérios de sustentabilidade; verba para prevenção ambiental; 

separação de resíduos; descarte de poluentes; dados de consumo de energia; estratégia para 

redução de consumo de energia; discussão de temas ambientais; organização de exposições; 

conceito de “Green Library”; exemplos de “Green Library”. 

Ao contrário, as questões nº 12 (redução de consumo de papel), nº 13 (uso de meios 

digitais) e nº 18 (importância de uma correta gestão ambiental) foram afirmativamente 

respondidas, pela opção SIM, alcançando maior percentual, a sugerir que tais práticas e conceito 

fazem parte da atuação e do interesse das bibliotecas escolares do Colégio. 

Segundo a visão da maioria dos respondentes, sustentabilidade ambiental não forma um 

escopo de práticas integrantes da atuação das bibliotecas, porém, consideram-nas aplicáveis, 

pois as questões não foram pontuadas por NÃO SE APLICA, exceto as que versaram sobre 

política ambiental, descarte de poluentes, estratégia de redução de consumo de papel e incentivo 

de uso de meios digitais, perguntas nºs 02, 09, 12 e 13, as quais foram assinaladas como não 

aplicáveis, mas todas por expressiva minoria. 

Nesta parte do questionário, também chamam atenção as perguntas nº 3: “A biblioteca 

possui uma Política de Gestão Ambiental?”; nº 4: “Foram realizados estudos de monitoramento 

ambiental na biblioteca, referentes à energia, água e materiais de uso corrente?”; nº 8: “A 

biblioteca possui locais para correta separação de resíduos – ‘ecopontos’?”. A questão 3 revela 

que as bibliotecas escolares que responderam ao questionário não possuem uma Política de 
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Gestão Ambiental, o que era de se esperar, uma vez que o próprio colégio não possui tal política 

formalizada. Destaca-se a resposta de dois diretores que não souberam responder essa questão. 

A majoritária resposta negativa à questão n° 4 não surpreende, uma vez que trata-se de uma 

iniciativa mais trabalhosa e que pode necessitar de recursos extras para a sua execução. Por 

outro lado, quanto à questão nº 8, surpreende a resposta negativa ou ausência de conhecimento 

para respondê-la (“não sei”), uma vez que trata-se de uma iniciativa de mais fácil execução e 

de maior visibilidade.   

Na continuidade desta parte de diagnóstico das bibliotecas escolares do Colégio Pedro 

II, foi elaborada uma pergunta com 09 iniciativas sustentáveis na qual o respondente deveria 

marcar todas as iniciativas adotadas pela biblioteca escolar onde ele atua (Quadro 10). As 

iniciativas foram extraídas de um artigo intitulado “Tomorrow’s Green Public Library”, ou 

Biblioteca pública verde do amanhã, publicado na Austrália (BINKS et al, 2014). Esse artigo 

propõe recomendações para construção ou reforma de prédios, segundo padrões sustentáveis, 

além de iniciativas de práticas de trabalho mais verdes, a valorizar sustentabilidade em 

bibliotecas. No artigo, três áreas foram enfatizadas quanto a iniciativas de práticas sustentáveis 

a serem priorizadas em bibliotecas voltadas a conceito verde: energia, desperdício e gestão, as 

quais embasaram as questões propostas, sob orientação de sustentabilidade ambiental, de 

acordo com o explicitado: “Neste artigo sustentabilidade é definida como viver e trabalhar de 

modo prático e ambientalmente responsável para assegurar a proteção dos recursos mundiais 

para uso das gerações futuras” (BINKS et al, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Iniciativas sustentáveis relatadas como adotadas pelas bibliotecas escolares 
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A arquitetura da biblioteca favorece a utilização da luz natural,    X  X X X X  

Utiliza-se recursos de informática para evitar o gasto de papel X    X X X X X 

São utilizadas lâmpadas de baixo consumo, X  X X X  X  X 
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 Os resíduos sólidos (papel, plástico, papelão, etc) são 

encaminhados para a reciclagem,  X  X       
A biblioteca reaproveita papel e caixa de papelão produzidos pela 

própria biblioteca ou por outro setores.   X     X  
O ar-condicionado é utilizado apenas em dias de temperatura 

extrema    X X  X  X 

Presença de avisos para evitar o desperdício de energia como 

"Por favor, desligue ao sair da sala"     X     

Há lixeiras de diferentes cores para a separação dos resíduos    X      

Os resíduos eletrônicos são encaminhados para a reciclagem,    X X  X X  

 

Conforme o observável no Quadro 10, a exceção de duas iniciativas (lâmpadas com 

sensor de movimento e registro de quantidade de resíduo produzida), as variáveis foram 

assinaladas a indicar que se aplicam nas ações das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II. 

As utilizações de recursos de informática para a economia de papel e de lâmpadas de baixo 

consumo destacam-se, sendo citadas por 6 bibliotecas escolares. Chama atenção o relato de 

quatro unidades em relação ao encaminhamento dos resíduos eletrônicos para a reciclagem, um 

serviço que não é oferecido de forma ampla pelo serviço de limpeza urbana da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

Além das onze variáveis em lista, uma questão aberta foi disponibilizada para livre 

expressão do respondente, que poderia relatar alguma iniciativa que não estivesse contemplada 

nas opções disponíveis, porém não houve relatos nesse campo.  

 

4.2.3 Análise em relação às diretrizes das bibliotecas verdes  

Esta parte do questionário foi composta por dezessete questões extraídas de uma relação 

de Diretrizes, desenvolvidas para subsidiar políticas públicas governamentais no sentido de 

implantar, no Brasil, o modelo de sustentabilidade ambiental desenvolvido pelo movimento 

internacional denominado “Green Library” (CARDOSO, 2015). A relação citada foi 

encaminhada ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério da Cultura, sob forma 

de documento denominado “Diretrizes para Bibliotecas Públicas Verdes no Brasil” 

(CARDOSO, 2015). 

Tais diretrizes foram tomadas como base para a elaboração do questionário endereçado 

aos diretores e servidores internos das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, para fins de 

investigação, conforme objetivo deste trabalho. O questionário teve finalidade de coletar 

informações relevantes e atinentes a ações sustentáveis praticadas nas bibliotecas, segundo 

princípios e diretrizes.  

As questões, neste questionário, foram aplicadas para obtenção de respostas dadas por 

meio de gradação de quantificadores quanto à variável importância, atribuída aos constructos 
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em relação à sustentabilidade ambiental que caracteriza bibliotecas verdes, e quanto à sua 

correspondente viabilidade para aplicação nas bibliotecas escolares do Colégio Pedro II. O 

resultado resumido encontra-se na Tabela 1, enquanto um maior detalhamento pode se 

encontrado no Apêndice 3. 

Um comentário foi oferecido a esta parte do questionário, como a seguir: 

 “Excelente trabalho! Acho que os itens acima são de vital importância porém, quase 

impraticáveis de execução, visto que essas ações e decisões estão acima da esfera de decisão 

do gestor do setor. Nesse sentido ele acaba ficando, também, sem autonomia administrativa e 

financeira, atuando mais como executor de ‘determinações superiores’.” 
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Tabela 1 – Frequência relativa das ponderações das diretrizes para bibliotecas verdes e sustentáveis em relação à Importância e 

Viabilidade no Contexto das Bibliotecas Escolares do Colégio Pedro II 
 Importância Viabilidade 

Diretrizes SI PI I MI NhV V_Rec V NsA 

1) Estabelecer um Comitê Verde envolvendo funcionários da biblioteca e comunidade; 0,0% 5,6% 66,7% 27,8% 11,1% 61,1% 16,7% 11,1% 

2) Elaborar um plano de ação com objetivos, metas, metodologia para implementação das ações e 

mudanças previstas ao longo de um determinado tempo. Esse plano deve levar em conta os recursos 

necessários;  

0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 11,1% 33,3% 38,9% 16,7% 

3) Conscientizar a comunidade local a respeito dos benefícios que a biblioteca verde pode trazer; 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 0,0% 38,9% 33,3% 27,8% 

4) Implantar o projeto arquitetônico de construção do edifício de uma nova biblioteca, baseado nos critérios 

de sustentabilidade, de acordo com a Norma ISO/TR 11219: 2012, visando, se possível, a certificação 

ambiental LEED, ou AQUA; 

5,6% 5,6% 55,6% 33,3% 33,3% 38,9% 0,0% 16,7% 

5) Trabalhar hábitos e atitudes, procedimentos, projetos e ações nas bibliotecas existentes que não possuem 

recursos ou condições para reformas; 
5,6% 0,0% 55,6% 38,9% 5,6% 33,3% 50,0% 11,1% 

6) Aplicar gestão ambiental no ambiente de trabalho, preocupando-se com as aquisições ecológicas, quer 

sejam materiais de escritório, móveis, equipamentos ou produtos e ferramentas de limpeza; 
0,0% 5,6% 44,4% 50,0% 11,1% 38,9% 44,4% 5,6% 

7) Adotar a Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P), levando-se em consideração o Manual de 

Compras Sustentáveis e a Norma ISO 14001 para tomada de decisão na seleção de fornecedores; 
0,0% 11,1% 50,0% 38,9% 22,2% 33,3% 27,8% 16,7% 

8) Economizar recursos naturais, utilizar bem os recursos financeiros, reduzir a produção de lixo; 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 27,8% 50,0% 22,2% 

9) Adotar a Educação Ambiental como princípio no processo de formação dos funcionários e usuários da 

biblioteca; 
0,0% 0,0% 61,1% 38,9% 5,6% 27,8% 55,6% 11,1% 

10) Manter uma coleção atualizada sobre as questões ambientais a fim de desenvolver ações de difusão da 

informação ambiental na comunidade 
0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 11,1% 33,3% 55,6% 0,0% 

11) Contribuir com a disseminação e o acesso à informação ambiental visando à qualidade de vida da 

população; 
0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 38,9% 55,6% 5,6% 

12) Incentivar pesquisas na área; 0,0% 11,1% 38,9% 50,0% 0,0% 44,4% 38,9% 16,7% 

13) Criar programas e projetos pautados na Educação Ambiental que, além de incentivarem a leitura, visem 

à conscientização dos usuários sobre ações ecologicamente corretas 
0,0% 5,6% 55,6% 38,9% 0,0% 55,6% 33,3% 11,1% 

14) Levar em consideração as datas comemorativas do meio ambiente;  0,0% 16,7% 38,9% 44,4% 0,0% 27,8% 55,6% 16,7% 

15) Incentivar o uso do meio eletrônico, evitando a impressão 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 5,6% 16,7% 50,0% 27,8% 

16) Descartar por doação ou reciclagem 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 

17) Praticar a regra dos 5 Rs: reduza, recicle, reuse, respeite e responsabilize.  0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 0,0% 11,1% 66,7% 22,2% 

Legenda: SI: Sem Importância; PI: Pouco Importante; I: Importante; MI: Muito Importante; NhV: Não há Viabilidade; V_Rec: Viável, mas necessita de recursos; V: 

Viável com os recursos disponíveis; NsA: Não sei Avaliar. 
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Ao serem analisadas as respostas atribuídas às questões relativas às Diretrizes, 

observou-se que a variável importância foi admitida pelos respondentes sob as gradações 

IMPORTANTE e MUITO IMPORTANTE em todas as questões, ou seja, todos os 

respondentes perceberam as diretrizes propostas com alto grau de aprovação.  

A gradação SEM IMPORTÂNCIA foi atribuída a apenas duas questões, versando uma 

sobre as certificações ambientais LEED e AQUA (questão nº 4) e outra, sobre trabalhar hábitos 

e atitudes, procedimentos, projetos e ações em bibliotecas que não possuem possibilidade de 

reformas (questão nº 5). Embora tenha ocorrido esse fato, a frequência que representa os 

respondentes nestes casos indica quantitativo mínimo. 

Quanto à variável viabilidade, foi admitida por todos os respondentes, em todas as 

questões, sendo seis questões percebidas como viáveis, mas necessitando de recursos, 

preponderantemente, e as demais onze, percebidas como viáveis, preponderantemente, com os 

recursos existentes. 

Questões que são viáveis, mas dependem preponderantemente de recursos: 

 Nº 1: Estabelecer um Comitê Verde envolvendo funcionários da biblioteca e 

comunidade; 

 Nº 3: Conscientizar a comunidade local a respeito dos benefícios que a biblioteca verde 

pode trazer; 

 Nº 4: Implantar o projeto arquitetônico de construção do edifício de uma nova 

biblioteca, baseado nos critérios de sustentabilidade, de acordo com a Norma ISO/TR 

11219: 2012, visando, se possível, a certificação ambiental LEED, ou AQUA; 

 Nº 7: Adotar a Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P), levando-se em 

consideração o Manual de Compras Sustentáveis e a Norma ISO 14001 para tomada de 

decisão na seleção de fornecedores; 

 Nº 12: Incentivar pesquisas na área; 

 Nº 13: Criar programas e projetos pautados na Educação Ambiental que, além de 

incentivarem a leitura, visem à conscientização dos usuários sobre ações 

ecologicamente corretas. 

Quanto a não haver viabilidade, oito questões foram assinaladas, porém, como visto em 

anteriores, com baixa frequência, exceto na questão nº 4 que propõe certificação ambiental 

LEED, ou AQUA: alta inviabilidade e baixa viabilidade com os recursos existentes. 
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4.3 Principais considerações em relação aos resultados 

Tomando-se por base os percentuais mais elevados das respostas fornecidas pelos 

servidores convidados, é possível demonstrar resultados como a seguir: 

1) O conceito “Green Library” não é conhecido pelos servidores das bibliotecas. 

Quadro 9: duas questões, ambas respondidas negativamente pela maioria; 

2) Os princípios ou iniciativas sustentáveis não são praticados rotineiramente nas 

bibliotecas. Quadro 9: de dezoito questões, quinze foram respondidas negativamente 

pela maioria;  

3) As práticas ou iniciativas sustentáveis não são aplicadas de modo padronizado nas 

bibliotecas dos diversos Campi. Quadro 10: há irregularidade na aplicação de 

iniciativas sustentáveis relatadas como adotadas pelas bibliotecas; 

4) As diretrizes orientadoras do conceito “Green” são compreendidas como Muito 

Importantes e Importantes. Tabela 1: de dezessete questões, nove são consideradas 

Muito Importantes e oito, consideradas Importantes pela maioria; 

5) As diretrizes de sustentabilidade são consideradas viáveis para aplicação no Colégio. 

Tabela 1: de dezessete questões, onze são consideradas viáveis com recursos 

disponíveis e seis são consideradas viáveis, mas necessitam de recursos, segundo a 

maioria. 

 

Conforme os resultados obtidos, a leitura das respostas oferecidas pela maioria dos 

respondentes leva à conclusão de que as bibliotecas escolares do Colégio não atendem aos 

princípios e às diretrizes características de bibliotecas verdes e sustentáveis, os quais visam a 

minimizar impactos ambientais negativos causados por ações humanas. 

Entre os diversos princípios e diretrizes identificados neste trabalho pela pesquisa 

bibliográfica, destacam-se alguns, recorrentes em registros de diferentes autores: 

 

 Reduzir consumo de energia; praticar reciclagem; 

  Lembrar a regra dos 5 Rs;  

 Reduzir carga ambiental; 

  Incorporar luz natural; 

  Priorizar fontes renováveis de energia;  

 Divulgar o pensamento verde;  

 Promover educação ambiental comunitária; 
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  Privilegiar design ecológico;  

 Incentivar utilização de publicações digitais. 

 

Além dos princípios e diretrizes, foi verificado o grau de conhecimento do conceito 

“Green”, segundo os maiores percentuais atribuídos a duas questões, cujos teores focalizavam 

conhecimento do movimento verde e sustentável de bibliotecas:  

a) Encontra-se familiarizado com o conceito de “Green Library”? Como resposta, a 

variável Não sobrepôs-se majoritariamente às demais (sim, não sei, não se aplica), 

atingindo o índice de 61,15%; 

b) Tem conhecimento de exemplos de “Green Libraries” existentes no mundo? Como 

resposta, repetiu-se a sobreposição da variável Não, representando 55,6% da 

população pesquisada. 

A partir das respostas oferecidas, verifica-se que o grau de conhecimento referente à 

“Green Libraries” é baixo, pois mais da metade da população pesquisada desconhece o referido 

conceito. 

 

 

  4.4  Sugestões de ações para o Colégio Pedro II 

Como resultados encontrados neste capítulo a partir de discussões temáticas e avaliações 

de investigação, sugerem-se algumas ações para ajustamento das bibliotecas aos novos 

paradigmas caracterizadores de sustentabilidade ambiental: 

 

1. Apresentar o conceito do movimento internacional de Bibliotecas Verdes e 

Sustentáveis, conforme literatura; 

2. Propor ampliação das funções das bibliotecas escolares do Colégio no sentido de 

educação voltada à sustentabilidade ambiental; 

3. Recomendar a adoção das citadas 17 Diretrizes para Bibliotecas Verdes no Brasil; 

4. Direcionar melhores medidas financeiras às bibliotecas escolares para que 

viabilizem seu perfil verde; 

5. Implantar gestão de bibliotecas pautada nas orientações de documentos que 

propiciam planejamento direcionado à sustentabilidade ambiental. 
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Como sugestão, a partir de Cardoso (2015), adotar a diretriz que visa a “conscientizar a 

comunidade local a respeito dos benefícios que a biblioteca verde pode trazer” pode indicar um 

rumo inicial para que as bibliotecas escolares venham a seguir um paradigma de práticas 

sustentáveis. 

Conscientização ocupa instância primordial em qualquer processo que objetive formas 

para pensar e agir correspondentes a princípios de sustentabilidade ambiental. Como bem cita 

Cardoso (2015), o pensamento verde não resulta de imposição, mas de acatamento espontâneo 

por meio de reflexão crítica como resultante de assimilação intelectiva. 

O bom êxito de uma biblioteca verde e sustentável depende da consciência de seus 

interessados quanto aos benefícios que pode trazer ao ambiente natural. A conscientização 

ambiental é relativa à educação ambiental, portanto adotar, concomitantemente, outra diretriz 

proposta por Cardoso (2015) como “contribuir com a disseminação e o acesso da informação 

ambiental, visando a melhorar a qualidade de vida da população [...]” significa reconhecer 

conscientização e educação como metas associadas aos objetivos de bibliotecas que pretendam 

aderir ao movimento ambiental verde e sustentável. 

O trabalho de pesquisa desenvolvido por Cardoso (2015) para trazer à discussão o 

movimento inovador de bibliotecas caracterizadas por engajamento sustentável, até o momento 

da conclusão deste, era único na literatura brasileira, embora o tema fosse numeroso na 

literatura internacional. O trabalho pioneiro sustentou a pesquisa ora apresentada para sugerir 

às bibliotecas escolares do Colégio Pedro II a adoção dos princípios sustentáveis encontrados 

nas diretrizes de Cardoso (2015). 

Também como outra sugestão, a sustentabilidade poderá vir a ser abordada sob a visão 

holística socioambiental contemplada na Agenda 21, em seus pilares do conhecido triple bottom 

line: ambiente, sociedade e economia, alinhando as bibliotecas a agentes do desenvolvimento 

sustentável, conforme proposto pela IFLA (2017), ou seja, bibliotecas como parceiras da 

agenda “Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para desenvolvimento sustentável” 

(ONU, 2015. 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resumo, este trabalho sugere que os princípios caracterizadores de bibliotecas verdes 

e sustentáveis sejam aplicados nas bibliotecas escolares do Colégio Pedro II, para alinhá-las ao 

movimento, para atender à boa receptividade dos servidores, à causa ambiental, ao Projeto 

Pedagógico e ao propósito de educação, intrínseco a esses espaços de conhecimento e 

informação. 

 Como conclusão do quanto inquirido pelo objetivo geral, após a análise dos resultados, 

percebe-se que, embora o conceito do movimento de bibliotecas verdes e sustentáveis não seja 

conhecido pela maioria dos respondentes; embora os princípios e as práticas de sustentabilidade 

não sejam aplicadas com regularidade nas bibliotecas, como afirma a maioria dos respondentes, 

as diretrizes voltadas a uma biblioteca sustentável são reconhecidas por aquela maioria como 

importantes e viáveis, de modo geral.  

Tanto os princípios quanto as diretrizes visam a minimizar impactos ambientais 

negativos causados por ações humanas. Entre os diversos princípios e diretrizes identificados 

pela pesquisa bibliográfica, destacam-se alguns recorrentes em registros de diferentes autores: 

Reduzir consumo de energia; praticar reciclagem; lembrar a regra dos 5 Rs; reduzir carga 

ambiental; incorporar luz natural; priorizar fontes de energia renováveis; divulgar o pensamento 

verde; promover educação ambiental comunitária; privilegiar design ecológico; incentivar 

utilização de publicações digitais. 

Conforme os resultados obtidos por meio de investigação feita por questionário, a leitura 

das respostas oferecidas pela maior parte dos respondentes, leva à conclusão de que as 

bibliotecas do Colégio não atendem aos princípios e às diretrizes de uma biblioteca verde e 

sustentável.  

Verificou-se que o grau de conhecimento dos respondentes quanto à sustentabilidade 

ambiental em bibliotecas é baixo, pois mais da metade da população pesquisada desconhece o 

conceito “Green Library”.  

Tomando por base o diagnóstico produzido pela leitura dos resultados levantados pelo 

questionário, sob critério de avaliação por maiores percentuais, pode-se sugerir que o Colégio 

Pedro II procure alinhar as bibliotecas escolares ao movimento internacional de Bibliotecas 

Verdes e Sustentáveis, pois, embora não se caracterizem como sustentáveis no presente, os 

conceitos, os princípios, as práticas e as diretrizes definidoras desse movimento foram 

reconhecidos como importantes e viáveis pela maioria dos respondentes. 
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Portanto, é possível afirmar que o questionário apresentou resultados positivos quanto 

à receptividade demonstrada pelos servidores para implantação de ações sustentáveis nas 

bibliotecas onde trabalham.  

Este estudo foi delimitado ao âmbito das bibliotecas escolares do Colégio Pedro II e à 

sustentabilidade do meio ambiente. Outros estudos poderão vir a ampliar resultados sobre a 

temática ora abordada, bem como outros tipos de bibliotecas do Colégio e suas salas de leitura 

poderão ser campos para futuros estudos relativos à educação voltada à sustentabilidade 

ambiental. 
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Anexo 1 – CARDOSO, Nathalice Bezerra; MACHADO, Elisa Campos. Bibliotecas 

Verdes e Sustentáveis no Brasil: Diretrizes para Bibliotecas Públicas. 2015. 

Diretrizes para “Bibliotecas Públicas Verdes no Brasil” (CARDOSO, 2015). 

 Elaborar um plano de ação para a biblioteca tornar-se verde, onde o Comitê Verde será 

responsável pela elaboração de ações visando à sustentabilidade; 

 Mobilizar a população e informar sobre os benefícios que a biblioteca verde pode trazer; 

 Na construção do edifício de uma nova biblioteca implantar em seu projeto 

arquitetônico critérios de sustentabilidade visando, se possível, à certificação ambiental 

LEED ou AQUA; 

 As bibliotecas existentes que não possuem recursos ou condições para reformas devem 

pensar em atitudes, procedimentos, projetos e ações para melhorar sua relação com o 

meio ambiente e colaborar assim para a conscientização ambiental da população que 

atende; 

 Aplicar a gestão ambiental no ambiente de trabalho preocupando-se com a aquisição de 

material de escritório, móveis e produtos de limpeza que serão utilizados na biblioteca, 

assim como as ferramentas de limpeza (vassouras, espanadores e aspiradores de pó) e o 

mobiliário escolhido para decoração; 

 Adotar a Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P), publicada pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) e levar em consideração também o “Manual de Compras 

Sustentáveis”, elaborado pelo (CEBDS) para tomada de decisão na seleção de 

fornecedores; 

 Economizar recursos naturais, utilizar bem os recursos financeiros e preocupar-se com 

os demais materiais utilizados nos serviços da biblioteca para reduzir a produção de 

lixo, mitigando o impacto que esses resíduos sólidos causam no meio ambiente; 

 Descartar publicações do acervo da biblioteca preocupando-se com a reutilização dos 

mesmos, dando-as para outras bibliotecas, ou, se possível, realizando a reciclagem do 

material; 

 Trabalhar a educação ambiental com todos os funcionários e também com os usuários 

da biblioteca; 

 Manter uma coleção atualizada sobre as questões ambientais é determinante para 

desenvolver ações de difusão da informação ambiental na comunidade; 

 Contribuir com a disseminação e o acesso da informação ambiental visando melhorar a 

qualidade de vida da população, além de incentivar pesquisas na área; 

 Criar programas e projetos, que além de ter como objetivo incentivo à leitura, visem 

também conscientizar os usuários a terem ações ecologicamente corretas com a intenção 

de unir leitura e conscientização ambiental; 

 Levar em consideração as datas comemorativas do meio-ambiente, que estão 

disponíveis no site do MMA, para realização de palestras, debates, oficinas, trabalhos 

de campo, exposições, concursos, entre outras ações culturais. As mediações de leitura 

e contações de histórias podem dar bons resultados no despertar da consciência 

ambiental; 
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 Incentivar a utilização de publicações digitais, áudio-books, periódicos eletrônicos, 

CD’s e DVD’s evitando assim a impressão; 

 Lembrar sempre da regra dos cinco “R”: reduza, reuse, recicle, respeite e responsabilize. 
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Anexo 2 – DIAS, Sandra Maria Moura. Sustentabilidade Ambiental aplicada aos 

sistemas de informação: estudo e proposta para as bibliotecas públicas de Portugal. 

2015. 

 Perguntas que compuseram questionário para ser respondido em bibliotecas municipais 

portuguesas, utilizadas para o questionário desta pesquisa (DIAS, 2015). 

 

 A biblioteca obedeceu a critérios de construção de Sustentabilidade Ambiental? 

 O Colégio dispõe de uma Política Ambiental? 

 A biblioteca possui uma Política de Gestão Ambiental? 

 Foram realizados estudos de monitoria ambiental na biblioteca? 

 Existe algum grupo de trabalho que vise à implementação de medidas de 

Sustentabilidade Ambiental? 

 No decorrer de processos de aquisição, são considerados critérios de Sustentabilidade 

Ambiental? 

 No decorrer de processos de planejamento financeiro, foi considerada verba para 

prevenção ambiental? 

 A biblioteca possui locais para correta separação de resíduos – “ecopontos”? 

 Os consumíveis de impressoras são encaminhados para reciclagem por um operador de 

resíduos? 

 São realizados e comparados dados de medição de eficiência energética na biblioteca? 

 A biblioteca dispõe de uma estratégia para a redução de consumo de energia? 

 A biblioteca dispõe de uma estratégia para redução de consumo de papel? 

 São incentivados os suportes digitais para a leitura e transferência de informação? 

 A biblioteca organiza eventos ou outra tipologia de encontros que promovam a 

discussão de temas ambientais? 

 A biblioteca organiza exposições bibliográficas ou temáticas sobre Ambiente? 

 Encontra-se familiarizado com o conceito de “Green Library”? 

 Tem conhecimento de exemplos de “Green Libraries” existentes no mundo? 

 Reconhece a importância de uma correta gestão ambiental para as bibliotecas 

emergentes do século XXI? 
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Anexo 3 - BINKS, Lisa et. alii. Tomorrow’s Green Library. The Australian Library 

Journal, 2014. 

 

Lista de Iniciativas Sustentáveis utilizada no questionário desta pesquisa (BINKS et al.,2014). 

 

 Sinalização, por exemplo: Por favor, desligue ao sair da sala; 

 Máxima utilização de luz natural; 

 Uso de lâmpadas com sensores de movimento; 

 Uso de lâmpadas de baixo consumo; 

 Uso de ar condicionado  de aquecedor apenas em dias de temperatura extrema; 

 Re-utilização de aquecimento produzido por computadores, em áreas necessárias; 

 Usar soluções verdes de tecnologia de informação: computadores, impressoras, etc.; 

 Instalação de painéis termais solares; 

 Reciclar lixo eletrônico; 

 Reciclar tudo: papel, papelão, panfletos, livros, caixas, etc.; 

 Dispor lixeiras em todas as áreas da biblioteca; diferentes cores para cada tipo de lixo; 

 Implementar auditoria para avaliar a quantidade de lixo produzida; 

 Usar recursos online para evitar gasto de papel; 

 Compartilhar recursos ou meios para reduzir quantidade de itens necessários; 

 Criar uma equipe verde para investigar, implementar e monitorar medidas 

sustentáveis; 

 Criar incentivos como o funcionário verde do mês ganha um prêmio verde; 

 Verificar se fornecedores privilegiam práticas verdes; 

 Estabelecer e manter um painel com informações de rotinas. 
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Apêndice 1 – Questionário 

Texto de Apresentação: 

Prezado Senhor (a), 

Este questionário faz parte de uma pesquisa vinculada à Universidade Federal Fluminense, a qual tem por 

finalidade propor práticas inovadoras às bibliotecas escolares do Colégio Pedro II.  

Solicito sua atenção ao mesmo, pois essa resultará em grande valor para a proposta. Suas respostas indicarão 

possíveis ajustes para que seja alcançado o melhoramento do desempenho das bibliotecas.  

O tempo estimado a ser despendido são aproximadamente 10 minutos. 

Antecipadamente, ofereço-lhe toda minha gratidão. 

Márcia dos Olmos Fagundes. 

Campus Humaitá II, Biblioteca. 

Sigilo garantido de todos os dados. 

Parte I - Identificação 

 Campus ao qual pertence: 

 Nome Completo: 

 E-mail: 

 Cargo/Função: 

Parte II – Diagnóstico 

1) A construção da biblioteca obedeceu a critérios de construção sustentável? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

2) O colégio dispõe de uma Política Ambiental? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

3) A biblioteca possui uma Política de Gestão Ambiental? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

4) Foram realizados estudos de monitoramento ambiental na biblioteca referentes a 

energia, água e materiais de uso corrente? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

5) Existe algum tipo de trabalho que vise à implementação de medidas de Sustentabilidade 

Ambiental? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 
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6) No decorrer de processos de aquisição, são considerados critérios de Sustentabilidade 

Ambiental? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

7) No decorrer de processos de planejamento financeiro, foi considerada verba para 

prevenção ambiental? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

8) A biblioteca possui locais para correta separação de resíduos – “ecopontos”? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

9) Os recipientes de tintas usados em impressoras, após uso esgotado, são encaminhados 

para reciclagem por um operador de resíduos? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

10) São levantados dados de consumo de energia elétrica na biblioteca para comparações 

posteriores? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

11) A biblioteca dispõe de uma estratégia para a redução de consumo de energia? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

12) A biblioteca dispõe de uma estratégia para redução de consumo de papel? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

13) É incentivado o uso de meios digitais para leitura e transferência de informação? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

14) A biblioteca organiza eventos ou outra tipologia de encontros que promovam a 

discussão de temas ambientais? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

15) A biblioteca organiza exposições bibliográficas ou temáticas sobre ambiente? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

16) Encontra-se familiarizado com o conceito de “Green Library”? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

17) Tem conhecimento de exemplos de Green Libraries existentes no mundo? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 
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18) Reconhece a importância de uma correta gestão ambiental para as bibliotecas 

emergentes do século XXI? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Não Sei (  ) Não se Aplica 

19) Marque as iniciativas sustentáveis adotadas pela sua biblioteca 

(  )Presença de avisos para evitar o desperdício de energia como "Por favor, desligue ao sair da 

sala" 

(  )A arquitetura da biblioteca favorece a utilização da luz natural 

(  )São utilizadas lâmpadas com sensor de movimento 

(  )São utilizadas lâmpadas de baixo consumo 

(  )O ar-condicionado é utilizado apenas em dias de temperatura extrema 

(  )Os resíduos eletrônicos são encaminhados para a reciclagem 

(  )Há lixeiras de diferentes cores para a separação dos resíduos 

(  )Os resíduos sólidos (papel, plástico, papelão, etc) são encaminhados para a reciclagem 

(  )Há um registro da quantidade de resíduo produzida 

(  )Utiliza-se recursos de informática para evitar o gasto de papel 

(  )Outro: __________________ 

 

Parte III – Diretrizes  

Avalie as diretrizes abaixo e pontue se ela é importante no contexto da biblioteca onde você atua (pontuando 

de 1 a 4; 1- sem importância, 2 - pouco importante 3 - importante, 4 - muito importante) e se ela é viável para 

implantação (1 - não há viabilidade; 2 - viável, mas necessita de recursos, 3 - viável com os recursos 

existentes, 4 - não sei avaliar) 

1) Estabelecer um Comitê Verde envolvendo funcionários da biblioteca e comunidade; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

2) Elaborar um plano de ação com objetivos, metas, metodologia para implementação das 

ações e mudanças previstas ao longo de um determinado tempo. Esse plano deve levar em conta 

os recursos necessários; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 
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Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

3) Conscientizar a comunidade local a respeito dos benefícios que a biblioteca verde pode 

trazer; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

4) Implantar o projeto arquitetônico de construção do edifício de uma nova biblioteca, 

baseado nos critérios de sustentabilidade, de acordo com a Norma ISO/TR 11219: 2012, 

visando, se possível, a certificação ambiental LEED, ou AQUA; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

5) Trabalhar hábitos e atitudes, procedimentos, projetos e ações nas bibliotecas existentes 

que não possuem recursos ou condições para reformas; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

6) Aplicar gestão ambiental no ambiente de trabalho, preocupando-se com as aquisições 

ecológicas, quer sejam materiais de escritório, móveis, equipamentos ou produtos e ferramentas 

de limpeza; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

7) Adotar a Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P), levando-se em 

consideração o Manual de Compras Sustentáveis e a Norma ISO 14001 para tomada de decisão 

na seleção de fornecedores; 
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Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

8) Economizar recursos naturais, utilizar bem os recursos financeiros, reduzir a produção 

de lixo; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

9) Adotar a Educação Ambiental como princípio no processo de formação dos funcionários 

e usuários da biblioteca; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

10) Manter uma coleção atualizada sobre as questões ambientais a fim de desenvolver ações 

de difusão da informação ambiental na comunidade; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

11) Contribuir com a disseminação e o acesso à informação ambiental visando à qualidade 

de vida da população; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

12) Incentivar pesquisas na área; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 
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Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

13) Criar programas e projetos pautados na Educação Ambiental que, além de incentivarem 

a leitura, visem à conscientização dos usuários sobre ações ecologicamente corretas; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

14) Levar em consideração as datas comemorativas do meio ambiente; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

15) Incentivar o uso do meio eletrônico, evitando a impressão; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

16) Descartar por doação ou reciclagem; 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar 

 

17) Praticar a regra dos 5 Rs: reduza, recicle, reuse, respeite e responsabilize. 

Importância: (1) Sem Importância; (2) Pouco Importante; (3) Importante; (4) Muito Importante 

Viabilidade: (1) Não Há Viabilidade; (2) Viável, mas Necessita de Recursos; (3) Viável com 

os Recursos Existentes; (4) Não Sei Avaliar
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Apêndice 2 – Respostas da Parte II – Princípios 

 

 Respostas 

Princípio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1) A construção da biblioteca obedeceu a critérios de construção 

sustentável? 
NS NS N NS NS N NS NS N S NS N N NS N N NS N 

2) O colégio dispõe de uma Política Ambiental? N/A NS N N NS N N N NS S N N NS NS S N S NS 

3) A biblioteca possui uma Política de Gestão Ambiental? N NS N N NS N NS N N NS NS N N N N N N NS 

4) Foram realizados estudos de monitoramento ambiental na biblioteca 
referentes a energia, água e materiais de uso corrente? 

N NS N NS N N N NS NS NS NS N N N N N NS N 

5) Existe algum tipo de trabalho que vise à implementação de medidas de 

Sustentabilidade Ambiental? 
N NS N N NS N S N NS S S N NS N N N N N 

6) No decorrer de processos de aquisição, são considerados critérios de 
Sustentabilidade Ambiental? 

N NS N NS NS N S NS NS S S N N S N N NS NS 

7) No decorrer de processos de planejamento financeiro, foi considerada 

verba para prevenção ambiental? 
NS NS N NS NS N N NS NS N S N NS N N N N NS 

8) A biblioteca possui locais para correta separação de resíduos – 

“ecopontos”? 
N NS N N N N N N N N NS N N N N N N N 

9) Os recipientes de tintas usados em impressoras, após uso esgotado, são 

encaminhados para reciclagem por um operador de resíduos? 
N NS N N NS N/A S N NS S S S N S N NS NS N/A 

10) São levantados dados de consumo de energia elétrica na biblioteca para 
comparações posteriores? 

N NS N N NS N N N NS S N N N N N NS NS N 

11) A biblioteca dispõe de uma estratégia para a redução de consumo de 
energia? 

N NS N N S N N N N NS N N N S N N S N 

12) A biblioteca dispõe de uma estratégia para redução de consumo de 

papel? 
N S N S S S S NS N/A NS NS N S S S N N N/A 

13) É incentivado o uso de meios digitais para leitura e transferência de 

informação? 
N S S N/A N N S S N S S N S S S S S S 

14) A biblioteca organiza eventos ou outra tipologia de encontros que 

promovam a discussão de temas ambientais? 
N NS N N S N NS N N NS NS N N S N N N N 

15) A biblioteca organiza exposições bibliográficas ou temáticas sobre 
ambiente? 

N NS N N N N NS N N NS NS N S N S N N N 

16) Encontra-se familiarizado com o conceito de “Green Library”? N NS S S N N N N S N NS S N N N S N N 
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17) Tem conhecimento de exemplos de Green Libraries existentes no 
mundo? 

S N S S N N N N S N NS S N N S S N N 

18) Reconhece a importância de uma correta gestão ambiental para as 

bibliotecas emergentes do século XXI? 
S NS S S N S S S S S NS S S S S S S S 

Legenda: S: Sim; N: Não; NS: Não Sei; N/A: Não se Aplica. 

 

Relação das respostas e cargos 

N Cargo 

1 Bibliotecário Documentalista 

2 Bibliotecário Documentalista 

3 Diretor 

4 Diretor 

5 Assistente em Administração 

6 Assistente em Administração 

7 Diretor 

8 Assistente em Administração 

9 Bibliotecário Documentalista 

10 Diretor 

11 Não informou 

12 Bibliotecário Documentalista 

13 Diretor 

14 Auxiliar de Biblioteca 

15 Assistente em Administração 

16 Auxiliar de Biblioteca 

17 Assistente em Administração 

18 Assistente em Administração 
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Apêndice 3 – Respostas da Parte III - Diretrizes 

 

Legenda: Imp.: Importância; SI: Sem Importância; PI: Pouco Importante; I: Importante; MI: Muito Importante; Viab.: Viabilidade; NhV: Não há 

Viabilidade; V_Rec: Viável, mas necessita de recursos; V: Viável com os recursos disponíveis; NsA: Não sei Avaliar. 

Diretrizes Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab. Imp. Viab.

1)	Estabelecer um Comitê Verde envolvendo 

funcionários da biblioteca e comunidade;
MI V_Rec I V_Rec MI V_Rec I V_Rec I V_Rec MI V I V_Rec I NhV I V_Rec I V_Rec MI V I NhV I V_Rec PI V_Rec I V I NsA MI NsA I V_Rec

2)	Elaborar um plano de ação com objetivos, 

metas, metodologia para implementação das 

ações e mudanças previstas ao longo de um 

determinado tempo. Esse plano deve levar em 

conta os recursos necessários; 

0 V I V_Rec MI V MI V I NsA MI V I V_Rec MI NhV MI V I V_Rec MI V PI V_Rec I NhV I V I V_Rec I NsA MI NsA I V_Rec

3)	Conscientizar a comunidade local a respeito 

dos benefícios que a biblioteca verde pode trazer;
MI NsA I V_Rec MI V MI V_Rec I NsA MI V I V_Rec MI V MI V MI V_Rec MI V I V I V_Rec I V_Rec MI NsA I NsA MI NsA MI V_Rec

4)	Implantar o projeto arquitetônico de construção 

do edifício de uma nova biblioteca, baseado nos 

critérios de sustentabilidade, de acordo com a 

Norma ISO/TR 11219: 2012, visando, se possível, 

a certificação ambiental LEED, ou AQUA;

MI NsA PI V_Rec MI V_Rec MI V_Rec I NsA SI NhV I NhV MI NsA I NhV MI V_Rec MI NhV I V I V I NhV I V_Rec I NhV I V_Rec I V_Rec

5)	Trabalhar hábitos e atitudes, procedimentos, 

projetos e ações nas bibliotecas existentes que 

não possuem recursos ou condições para 

reformas;

MI NsA I V MI V I V_Rec I V MI V I V SI NhV MI V MI V MI V_Rec I V_Rec I V_Rec I V_Rec I V I V MI NsA I V_Rec

6)	Aplicar gestão ambiental no ambiente de 

trabalho, preocupando-se com as aquisições 

ecológicas, quer sejam materiais de escritório, 

móveis, equipamentos ou produtos e ferramentas 

de limpeza;

MI V_Rec I V MI V_Rec MI V_Rec I V MI V I V MI V MI V_Rec MI V MI V I V I NhV I V_Rec I NsA I NhV MI V_Rec PI V_Rec

7)	Adotar a Agenda Ambiental de Administração 

Pública (A3P), levando-se em consideração o 

Manual de Compras Sustentáveis e a Norma ISO 

14001 para tomada de decisão na seleção de 

fornecedores;

MI V PI V_Rec MI V MI V I NsA MI V_Rec I NhV MI NsA MI NhV PI V MI V I V_Rec I NhV I V_Rec I NsA I NhV I V_Rec I V_Rec

8)	Economizar recursos naturais, utilizar bem os 

recursos financeiros, reduzir a produção de lixo;
MI NsA I V MI V MI V_Rec I NsA MI NsA I V_Rec MI V_Rec MI V_Rec MI V MI V MI V I V I V I V I V MI NsA I V_Rec

9)	Adotar a Educação Ambiental como princípio 

no processo de formação dos funcionários e 

usuários da biblioteca;

MI V_Rec I V_Rec MI V MI V_Rec I NsA I V I V_Rec MI NhV I V MI V MI V I V I V I V I V I V MI NsA I V_Rec

10)	Manter uma coleção atualizada sobre as 

questões ambientais a fim de desenvolver ações 

de difusão da informação ambiental na 

comunidade

MI V_Rec I NhV MI V MI V I V MI V I V_Rec MI V I NhV PI V MI V I V I V_Rec I V I V I V_Rec MI V_Rec MI V_Rec

11)	Contribuir com a disseminação e o acesso à 

informação ambiental visando à qualidade de vida 

da população;

MI V I V MI V MI V_Rec I V_Rec MI V I V_Rec I V_Rec MI V MI V MI V I V I V I V I V_Rec I NsA MI V_Rec MI V_Rec

12)	Incentivar pesquisas na área; MI NsA PI V_Rec MI V MI V_Rec I V MI V_Rec I V MI V_Rec MI NsA MI V MI V I I V I V_Rec PI V_Rec I NsA I V_Rec MI V_Rec

13)	Criar programas e projetos pautados na 

Educação Ambiental que, além de incentivarem a 

leitura, visem à conscientização dos usuários 

sobre ações ecologicamente corretas

MI NsA PI V_Rec MI V MI V_Rec I V MI V_Rec I V MI V_Rec MI NsA MI V I V_Rec I V I V I V_Rec I V_Rec I V_Rec I V_Rec I V_Rec

14)	Levar em consideração as datas 

comemorativas do meio ambiente; 
MI NsA I V MI V MI V I V MI V I V MI NsA MI NsA PI V MI V_Rec I V I V I V_Rec PI V_Rec I V PI V_Rec MI V_Rec

15)	Incentivar o uso do meio eletrônico, evitando a 

impressão
MI V_Rec MI V MI V MI NhV I V_Rec MI NsA I V MI NsA MI NsA MI V MI NsA I V I V I V MI V I V MI NsA I V_Rec

16)	Descartar por doação ou reciclagem MI NsA MI NsA MI V MI V_Rec I V MI NsA I V MI NsA MI NsA I V MI NsA I V I V I V MI V I V MI NsA I NsA

17)	Praticar a regra dos 5 Rs: reduza, recicle, 

reuse, respeite e responsabilize. 
MI V_Rec MI V MI V MI V MI V MI NsA I V MI NsA MI V MI V MI V I V I V I V I NsA I V MI NsA I V_Rec

13 14 15 16 17 187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6


