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QUANDO O RIO É MINHA ESTRADA E A BIBLIOTECA MINHA ALMA: uma 
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RESUMO 

Verifica a disseminação da informação em espaços de leituras nas comunidades ribeirinhas, 

com enfoque na localidade de Maracapucu-mirim em Abaetetuba-PA. Argumenta sobre a 

importância da Biblioteca Escolar como meio difusor e disseminador da informação. A 

metodologia utilizada foi entrevistas com a diretora, professores e alunos da Escola Municipal 

Sagrado Coração de Jesus, com a finalidade de analisar o desenvolvimento da disseminação e 

se a mesma é eficaz e atende à necessidade dos seus usuários, e pesquisa bibliográfica para 

embasar as conclusões obtidas. Ressalta os aspectos particulares dessas regiões, seu modo de 

vida e suas dificuldades quanto à estrutura e aos serviços oferecidos. Observa-se que as 

dificuldades externas influenciam no espaço de leitura e a forma de disseminar a informação. 

Os resultados dimensionam para uma inexistência de biblioteca e outro espaço para a 

disseminação da informação. Destaca o quão é limitado o acesso à informação e que um 

depósito de livros não atende plenamente às necessidades socioculturais dos usuários. 
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ABSTRACT 

It verifies the dissemination of information in reading spaces in the riverside communities, 

focusing on the locality of Maracapucu-mirim in Abaetetuba-PA. It argues about the 

importance of the School Library as a mean of diffusing and disseminating information. The 

methodology used was interviews with the director, teachers and students of the Escola 

Municipal Sagrado Coração de Jesus, with the purpose of analyzing the development of the 

dissemination and if it is effective and attends the need of its users, and bibliographical 

research to support the conclusions obtained. It emphasizes the particular aspects of these 

regions, their way of life and their difficulties in the structure and services offered. It is 

observed that the external difficulties influence in the space of reading and the way of 

disseminating the information. The results scale to a lack of library and other space for the 

dissemination of information. It highlights how limited the access to information is and that a 

deposit of books does not fully meet the sociocultural needs of users. 

 

 

Key words: School library. Dissemination of information. Maracapucu-mirim. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A biblioteca é um dos veículos responsáveis pela disseminação da informação, pois, 

desempenha o importante papel de disponibilizar o conhecimento para a sociedade. Segundo 

Bonini e Prados (2014, p. 166) “divulgar, popularizar ou democratizar a ciência e, 

consequentemente, o acesso ao conhecimento, poderia ser uma forma de eliminar as 

diferenças sociais”. É valido ressaltar que em meio a uma realidade nada promissora uma 

biblioteca atuante consegue de transforma vidas e servir como válvula de escape de uma 

rotina enfraquecida pelos males sociais. Infelizmente essa é uma realidade distante para 

alguns. 

A disseminação da informação é participativa e atuante e colabora com o progresso das 

descobertas nas áreas do conhecimento e propaga seu conteúdo de forma interativa com a 

comunidade na qual está inserida, buscando sempre uma maneira de ajudar na transformação 

do seu ambiente. O acesso à informação é um direito consolidado no Art. 5º da Constituição 

de 1988. Sendo assim o pleno funcionamento da biblioteca escolar é indispensável, uma vez 
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que seu papel político-social-cultural é de extensa relevância para o avanço de uma sociedade 

mais igualitária.  

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da biblioteca escolar e 

a relevância da disseminação da informação para o desenvolvimento da sociedade. Na análise 

proposta, estudou-se a rotina de uma unidade de informação instalada na comunidade 

ribeirinha de Maracapucu-mirim, localizada na cidade de Abaetetuba, Pará. Na condução do 

estudo, realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos científicos e 

sites que abordam o tema da biblioteca escolar, disseminação da informação e comunidades 

ribeirinhas permitindo assim, uma aproximação teórica à realidade observada. A coleta de 

dados qualitativos foi desenvolvida com base nas observações feitas em campo e por meio de 

entrevistas conduzidas com o corpo docente e discente da Escola Sagrado Coração de Jesus, 

com objetivo de entender sua relação com a disseminação da informação, e precisamente com 

espaço disponibilizado para pesquisa e vivência da leitura. É com esse propósito que o 

material empírico aqui reunido visa mostrar como funciona o mecanismo de acesso à 

informação na escola, se o mesmo é eficiente e responde positivamente as necessidades dos 

seus usuários.  

 

2. O PAPEL DAS BIBLIOTECAS 

Não se sabe ao certo o surgimento das bibliotecas, contudo, é fato que o homem 

sempre acomodou suas produções em ambientes para que fosse de algum modo acessado. 

Martins (2002 p.71) afirma “que por mais paradoxal que pareça, as bibliotecas são anteriores 

aos livros e até mesmo aos manuscritos”. 

As bibliotecas ganham certo grau de prestígio ao longo de seu desenvolvimento, 

uma vez que tudo o que é produzido e descoberto é guardado em seu interior para acesso 

futuro. Claro que este foi por um longo tempo privilégio de poucos, já que somente nobres e 

religiosos possuíam consentimento para adentrar seu interior. 

Até a Renascença, as bibliotecas não estão à disposição dos profanos: são organismos 

mais ou menos sagrados, ou, pelo menos religiosos, a que têm acesso apenas os que 

fazem parte de certa “ordem”, de um “corpo” igualmente religioso ou sagrado. 

(MARTINS, 2002, p.71) 
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Como organismo de constantes alterações e adaptações, as bibliotecas 

modificaram-se e desenvolveram técnicas para uma melhor adequação ao público. Isto só foi 

possível com a quebra das barreiras políticas e religiosas, consequentemente também com a 

explosão bibliográfica. Quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro revolucionou tudo, 

liberando a informação das paredes que a prendia, o que antes era inacessível e de alto custo 

teve sua reprodução massificada a exaustão. Uma vez que a produção da informação não 

estava mais sob o controle de uma minoria foi possível divulgar com mais facilidade o 

conhecimento. 

Nestes parâmetros a evolução da biblioteca foi imensa, ela não perdeu seu sentido 

original de armazenar informação, mas agora tem outros objetivos como atender os usuários, 

dispor de um ambiente agradável, mediar e disseminar seu conteúdo, etc., isso proporcionou a 

ela cada vez mais importância e valor. Pela primeira vez, os usuários tornaram-se o objeto 

principal de trabalho do bibliotecário na medida em que a biblioteca adquire a premência de 

pensar novos paradigmas que auxiliem nas demandas oriundas das vastas produções 

científicas. (SALCEDO e SILVA 2017, p. 25). 

Mesmo com tantos avanços e transformações, o que se entende de biblioteca 

parece ainda estar preso e agarrado ao pensamento de “depósito de livros”, o que, aliás, é o 

significado etimológico da palavra. Este estereótipo enraizado na sociedade faz com que tanto 

as bibliotecas como o bibliotecário sofra uma desvalorização; prejudicando seu potencial e 

limitando o entendimento de como são importantes para a disseminação da informação e o 

avanço da sociedade.  

É importante também destacar o surgimento das bibliotecas escolares para nosso 

desenvolvimento. Evidente que quando ela funciona, de modo eficiente seu propósito fica 

mais perceptível. Pois, como afirmam Salcedo e Silva (2017, p.29) “os usuários que, até 

então, passavam a não valorizar a sua importância, o verão como necessário na construção de 

seu desenvolvimento”. 

 

2.1 A Biblioteca Escolar e seu poder transformador  
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As bibliotecas escolares possuem uma função cultural bem evidente em sua formação, 

sendo esta responsável por formar e educar futuros leitores. A International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA) define Biblioteca Escolar como: 

Um espaço de aprendizagem físico e digital na escola onde a leitura, pesquisa, 

investigação, pensamento, imaginação e criatividade são fundamentais para o percurso 

dos alunos da informação ao conhecimento e para o seu crescimento pessoal, social e 

cultural (International Federation of Library Associations and Institutions, 2015, 

p.19). 

Para alguns é na biblioteca escolar que se tem contato com os primeiros livros, as 

primeiras aventuras por mundos cheios de magias onde se pode ser o que quiser. Bem como 

define Dutra et al. (2016, p.39) “a leitura é um processo dinâmico, porque à medida que 

desenvolve nossa capacidade cognitiva, propicia uma interação entre o leitor e o objeto lido”. 

O papel político-social da biblioteca escolar é de extensa relevância, pois, em meio a 

uma realidade nada promissora uma biblioteca atuante consegue de transforma vidas e servir 

como válvula de escape de uma rotina enfraquecida pelos males sociais. Para a IFLA (2015, 

p.19) “o crescimento das bibliotecas escolares acompanha o crescimento na educação que visa 

dotar os alunos de conhecimentos para intervir na sociedade e contribuir para a melhoria da 

mesma”. 

Por vezes estas bibliotecas são abandonadas ao acaso e em muitas escolas nem sequer 

existem. Quando há algum espaço reservado este é insalubre, os livros amontoados, não há 

computadores, entre outros fatores. Bem como ressalta Milanesi (1986, p.32), “os livros, 

discos, os jornais espalhados aleatoriamente não formariam uma biblioteca, mas um 

depósito”.  

Questões como estética e design diferenciam e atraem usuários para o local. Nestas 

unidades de informação é importante proporcionar aos usuários um ambiente aconchegante e 

agradável, incentivando sua participação. Como evidência a IFLA (2015, p. 19) “uma 

biblioteca escolar centrada no aluno apoia, amplia e individualiza o currículo da escola”. 

Assim a biblioteca escolar tem o papel de formar leitores, expandir e disseminar os 

conhecimentos. Disseminar a informação é crucial para a evolução do pensamento e das 

sociedades. 
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3. A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O homem sempre buscou formas de comunicar e transmitir seus conhecimentos, 

uma garantia de preservação da cultura e também da sobrevivência. De forma rústica 

começou a se comunicar por grunhidos, evoluindo a fala o que representou uma grande 

conquista. Mas, registrar o saber adquirido no dia a dia era fundamental, e assim procurou 

meios de suportes para registrar as informações.  

Das pinturas rupestres nas cavernas ao surgimento da escrita, um marco em nossa 

evolução; e com o avanço das tecnologias os suportes também evoluem. 

Na antiguidade a informação era registrada em vários tipos de material, em casca de 

árvore, tabletes de argila, papiro ou pergaminho; atualmente vemos a migração para os 

suportes eletrônicos todos estes com a finalidade de registrar e transmitir o 

conhecimento da humanidade através dos séculos (OLIVEIRA 2009 p.117). 

 

 O conhecimento expandiu, armazenar não é mais a única prioridade, surge agora à 

necessidade de que a informação seja acessada de forma adequada. A partir de então, as 

bibliotecas ganham novo contexto e significado. A disseminação adquiriu fundamental 

importância na evolução das sociedades, dado que o conhecimento produzido precisa ser 

compartilhado, não mais havendo a censura das bibliotecas. Como ratificam Salcedo e Silva 

(2017) o bibliotecário após séculos efetuando o trabalho de guarda e preservação, depara-se 

com a necessidade de disseminar a informação para a sociedade. Segundo Oliveira 

(2000, p.120) “a palavra disseminar é entendida, em muitos estudos na área da 

Biblioteconomia como difundir, espalhar, semear”. Neste sentido ratifica-se ainda mais a sua 

relevância para a evolução e produção do conhecimento. 

A disseminação da informação é abrangente, envolvendo em seus meios muitas 

formas. A informação, apesar de seus inúmeros suportes, não nasceu para ficar aprisionada, 

estagnada no tempo, sem ser usada. Disseminar é mais que transmitir informações é uma 

forma de contribuir para o avanço e evolução da sociedade.  
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Existem comunidades em que essa realidade não é alcançada com o mesmo grau 

de relevância, limitando a disseminação, muitas vezes inexistentes. É o caso de algumas 

comunidades ribeirinhas. 

 

4. O QUE É UMACOMUNIDADE RIBEIRINHA? 

As margens dos rios da Amazônia estão localizadas as comunidades ribeirinhas. 

Nesses espaços em contato com à natureza vivem as populações afetadas pelo descaso e 

abandono de serviços essenciais como saneamento e esgoto às vezes inexistentes. 

Os desafios são constantes, os serviços oferecidos a essas comunidades por parte do 

Estado são precários e além desses ainda existem as adversidades enfrentadas pelas forças da 

natureza. Segundo informações do site Portal do Amazonas (2015) as enchentes são 

frequentes; em razão disto é comum que na construção das casas sejam utilizadas palafitas 

como meio de elevar o assoalho para evitar transtornos, como o que está exemplificado na 

seguinte imagem. 

                           Imagem 1 – Casa de palafita. 

 

 

 

 

 

 Conforme comenta Santos (2014, p. 40): 

Neste contexto antrópico amazônico, é de se destacar a presença dos chamados 

ribeirinhos, que são sujeitos sociais ligados fortemente à hidrografia amazônica, que 

tiveram (e ainda mantém) um importante papel no processo de ocupação desse espaço 

territorial brasileiro. 

Ligados principalmente a agricultura familiar, base de seu sustento, as Comunidades 

Ribeirinhas vivem de acordo com a rotina do rio, fator determinante em sua sobrevivência; 

   Fonte: Ademir Rocha, 2015. 
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dele provém o alimento obtido por meio da pesca, e também é via de transporte, levando e 

trazendo pessoas e mercadorias.  

O modo de vida desses grupos humanos está condicionado ao ciclo da natureza, pois o 

fenômeno da enchente e da vazante regula em grande parte o cotidiano ribeirinho, de 

tal modo que o mundo do trabalho obedece ao ciclo sazonal quando desenvolvem as 

atividades de extrativismo vegetal, agricultura, pesca e caça. Na época da enchente 

dos rios a cultura da roça, o cultivo da agricultura, para subsistência bem como a 

pesca e a caça ficam em grande parte comprometidas. Scherer (2004, p. 2,3) 

A comunidade de Maracapucu-mirim, não foge a essas características. Contudo, o 

objetivo de nossa análise é verificar se existe uma unidade de informação ali presente e se esta 

é eficaz em seu papel de disseminar. Com tantas dificuldades e limitações não fica difícil 

imaginar suas precariedades.  

 

5. COMUNIDADE DE MARACAPUCU-MIRIM 

A comunidade de Maracapucu-mirim pertence a um conglomerado de ilhas da 

cidade de Abaetetuba no estado do Pará, bem as margens do Rio Maracapucu (em tupi 

mara'ka significa espécie de chocalho e pucu comprido, ou seja: “chocalho comprido”), 

Como descreve Caetano (2012, p.19) “Abaetetuba, terra líquida encanta com seus encantos e 

como sua natureza exuberante as ilhas da região do Baixo Tocantins, tem por seus caminhos, 

furos, rios e igarapés entrelaçados de espécies nativas de flora e fauna”. Existem pelo menos 

mais cinco ilhas com o nome de Maracapucu, esta diverge somente pelo mirim. A 

comunidade não difere de outras em relação aos problemas aqui já mencionados, contudo, 

nosso enfoque é relatar as percepções obtidas em relação à disseminação da informação. 

Como veremos a seguir. 

 

5.1 A disseminação da informação na comunidade. 

Através de entrevista desenvolvida na Escola Municipal Sagrado Coração de 

Jesus, localizada na Ilha de Maracapucu-mirim em Abaetetuba-PA, podemos perceber alguns 
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desafios que a disseminação da informação enfrenta quanto à disponibilidade de acervo para a 

comunidade escolar. 

Possuindo um total de 400 alunos matriculados, a escola acolhe estudantes do 

ensino infantil ao ensino médio, a metodologia de ensino é desenvolvida com base no Projeto 

Sistema Modular de Ensino (SME), onde professores são enviados à comunidade para 

ministrar aulas em determinados períodos, tendo para consulta somente livros didáticos, 

partes deles cedidos pelo projeto e outros pela Secretária Municipal de Educação e Cultura 

(SEMEC). O ambiente cedido para a guarda dos livros foi uma sala adaptada por alguns 

funcionários da escola, como registra a imagem a seguir. 

Imagem 2 – Livros armazenados. 

Fonte: Arquivo Próprio, 2017. 

A escola não possui biblioteca, o ambiente onde os exemplares estão guardados só 

funciona pelo período da manhã, e de forma irregular. A realidade é que em relação à 

disseminação da informação este é pouco atrativo à comunidade escolar. Côrte e Bandeira 

(2011, p. 3) exemplificam que “a biblioteca escolar precisa ser aberta, ser interativa e 

constituir-se no espaço livre para expressão genuína da criança, do adolescente e do jovem”. 

O espaço físico destinado aos livros didáticos fica sob a supervisão de uma 

funcionária da escola que organiza por disciplinas e séries. A frequência pela procura dos 

livros didáticos é baixa e quando há empréstimos são realizados com um acordo verbal.  

Em alguns períodos do ano este cenário nada atrativo dar espaço para a liberdade 

e criatividade de alguns voluntários do Sistema Modular de Ensino (SME) que realizam 

atividades de incentivo à leitura na escola. Durante este período há campanhas de coleta e 

doação de livros infanto-juvenis, alguns expositores são cedidos ao espaço onde deveria ao 
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menos ter uma sala de leitura, porém, a inexistência de um sistema de empréstimo e 

devolução, dificilmente os livros retornam à escola. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta experiência vivida na comunidade de Maracapucu-mirim foi possível perceber 

uma realidade muito comum quando se trata da biblioteca escolar: a sua inexistência, ou sua 

desvalorização, uma realidade infelizmente bem comum. A Escola Sagrado Coração de Jesus 

é mais uma entre tantas abandonadas. 

Com base nas leis que regem a Biblioteconomia não se pode sequer dizer que nesta 

escola existe uma biblioteca ou uma simples sala de leitura. Existe somente um depósito no 

qual os livros estão alocados. Não há sistema de catalogação e de empréstimo mesmo que 

manual, nem um profissional adequado para organizar e viabilizar o acesso à informação de 

modo mais efetivo. O ambiente não atrai a comunidade escolar que necessita de um espaço 

para o desenvolvimento de ações voltadas à formação dos leitores. A disseminação da 

informação, nesse contexto, existe de forma precária, sem atender as reais necessidades dos 

usuários. 

Para que a realidade observada seja alterada ou, no mínimo, se torne algo produtivo 

para o ambiente escolar é necessária uma sala própria, adaptada para acolher o público, 

instalar o acervo, oferecer serviços de informação e promover ações voltadas ao gosto pela 

leitura. Tendo em vista que a contratação de um bibliotecário neste momento foge às 

possibilidades da gestão local, estabelecer a criação de um projeto em parceria com o curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Pará (FABIB/UFPA) para obter suporte, 

treinamentos e promover ações que articulem saberes e conhecimentos se mostra uma via 

possível para os funcionários e para a comunidade de usuários atendida. É preciso que 

também se busque interação com os voluntários do Sistema Modular de Ensino (SME), a fim 

de que as atividades ofertadas por eles sejam mais frequentes e permitam a construção de uma 

relação mais efetiva entre biblioteca escolar e comunidade. Além disso, realizar uma 

campanha de doação de livros entre os locais para repor as perdas sofridas bem como uma de 
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maior alcance na cidade de Abaetetuba-PA para contribuir com a ampliação e diversificação 

do acervo.  

Por fim, sem uma estrutura adequada e com a desvalorização progressiva desse espaço 

inviabiliza-se não só a disseminação como também o acesso à informação. Como se sabe, no 

atual contexto social, tecnológico, político e cultural em que se vive, a informação é um 

recurso abundante e constante, que precisa estar presente na vida de todos. É nesse cenário 

que a biblioteca escolar precisa atuar como um agente difusor, mediador e facilitador da 

informação, semeando também cultura e conhecimento. 
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