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Apresentação

O livro intitulado “A biblioteca no contexto escolar” 
organizado pela Pró-reitoria de Extensão do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 
- IFTM é o resultado de um belíssimo trabalho em conjunto 
com as professoras e alunos do curso de Auxiliar de Bibliote-
ca - Formação Inicial e Continuada do Programa de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC ofertado pelo IFTM 
no ano de 2014. 

 A organização destes escritos nos conduz a reflexão 
sobre a real situação das bibliotecas brasileiras e da escola en-
quanto formadora de indivíduos capazes de conduzirem seus 
conhecimentos para a efetiva prática e contextualização lin-
guística, simbólica, social e outros valores importantes. Estas 
reflexões sobre o mundo do trabalho, feitas por quem viven-
cia a prática cotidiana, é muito mais rica do que simplesmen-
te a visão por trás dos muros da escola e da biblioteca. A bi-
blioteca deve ser um espaço agradável que favoreça o acesso, 
a busca pelas informações e que permita o desenvolvimento 
do conhecimento dos alunos, professores e outros indivíduos 
que têm em suas mentes a sede e a fome do Saber.

Os escritos abordam assuntos como a biblioteca e a 
escola desde seus conceitos, objetivos, sua estrutura física, 
seu papel educativo e cultural, suas políticas educacionais, 
até suas consequências para a formação do leitor enquanto 
ser social e crítico. Consideramos aqui a biblioteca e escola 
como instituições capazes de despertar o prazer de ler e que 
contribuem ativamente com mudanças, desde as mais ínfimas 
até aquelas que realmente fazem a diferença e que se concre-
tizam. A biblioteca neste contexto escolar compreende impor-
tantes alternativas pedagógicas para se aprender e desenvol-
ver bons hábitos e costumes, além da sua força e valorização 
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como ferramenta fundamental para a inclusão social e para as 
metas educacionais.

A leitura deste livro permite ainda a visão sobre alguns 
pontos de suma importância para a educação, por exemplo, 
as interações entre os agentes que desenvolvem a educação 
e a busca da nossa crítica e autocrítica. Neste sentido, alguns 
questionamentos se fazem necessários como: em que lugar 
estamos sobre os diversos temas abordados nos artigos? Qual 
o verdadeiro papel da biblioteca para uma educação de quali-
dade? O que fazer diante das dificuldades encontradas? É sa-
bido que sempre temos muito a aprender.

Desejo a todos uma ótima leitura e que de alguma for-
ma os artigos possam contribuir para que mudanças acon-
teçam em nossas bibliotecas, escolas, na nossa política edu-
cacional e na nossa organização de uma fonte riquíssima do 
conhecimento – o acervo intelectual.

Roberto Gil Rodrigues Almeida
Reitor-IFTM
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A existência da biblioteca na escola

Daniel Magalhães Alves
Lucimar Rosa Vilela Barros
Maria Conceição Aparecida

Maria Conceição Alves de Brito Castro
Maria Sirlei de Oliveira

Neide Maria de Paula

A biblioteca escolar muito embora não ocupe a posição 
de destaque nas escolas, deveria ser o principal ambiente de 
difusão e produção do saber. Segundo Perucchi (1999), resi-
de na sua capacidade de atender as exigências do currículo 
incentivando o hábito de leitura, desenvolvendo a capacidade 
de pesquisa, tratando assim, de aumentar o nível de conheci-
mento das pessoas que utilizam este espaço como aprendiza-
do do saber.

 Embora o objetivo seja difundir saberes, e dar acesso a 
livros e publicações diversas, a maioria das bibliotecas esco-
lares não conta com espaços físicos apropriados, acervo mo-
derno, boa iluminação natural, ventilação e mobiliário ade-
quados. Quando estruturada de forma ideal estimula o leitor 
a vivenciar cada leitura por meio da imaginação e da inter-
nalização de saberes de forma prazerosa. Porém, ainda que a 
estrutura não esteja dentro dos parâmetros esperados, é pos-
sível sim desempenhar uma boa prestação de serviços, seja na 
biblioteca pública ou na escolar, que é o foco de nosso estudo. 
Muitas vezes, faz-se necessária a criatividade para oferta de 
uma experiência completa na biblioteca escolar, usando-se os 
recursos mais fundamentais, principalmente o recurso huma-
no.

 A biblioteca escolar é o ambiente mais indicado para 
o cultivo do hábito de ler, para o acesso a diferentes suportes, 
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para aquisição de informações e para reforço no letramento 
que do ponto de vista pedagógico não se limita a primeira in-
fância, mas é algo contínuo que se estende por toda a vida 
adulta. Na maioria das vezes, trata-se de um local pequeno e, 
às vezes, um pouco acanhado do ponto de vista físico. Entre-
tanto, esse fato não diminui seu papel escolar, que tem por 
missão desempenhar enquanto templo do saber que merece 
reverência e tratamento respeitoso, que por meio delas, o sa-
ber humano é preservado e pode perpetuar conhecimentos 
produzidos pelo processo da evolução humana. 

 Nesse contexto, a biblioteca escolar pode ser compa-
rada com um grande tesouro que muitos ainda desconhecem, 
cabendo ao bibliotecário, educador e aos pais, o incentivo à 
leitura e ao contato com os livros desde a educação infantil até 
a universitária.

 No presente estudo, percebemos que a criação de um 
ambiente favorável e prazeroso começa pela organização do 
acervo, pelo aspecto visual propiciado no ambiente de leitura, 
pela facilidade de se localizar livros e outros. 

Percebemos ainda que, embora o auxiliar de bibliote-
ca possa desempenhar o papel de mediador no ambiente da 
leitura escolar, o bibliotecário é tão ou mais importante, sen-
do previsto em Lei, porém inacessível pela falta de oferta de 
cursos superiores de formação na maioria das regiões do país 
grande desafio para o poder público nos próximos anos.

 Durante o processo de construção deste estudo coleti-
vo acerca da biblioteca no contexto escolar, ficou evidente que 
a porta de entrada da biblioteca deve ser a primeira a se abrir 
para os educadores, que por sua vez, devem também ter a de-
vida boa vontade para conhecer o local em que seus alunos 
irão complementar sua educação formal (a que vem da sala 
de aula).
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 A existência de bibliotecas nos estabelecimentos 
de ensino é necessária ao seu pleno funcionamento, e a Lei 
no12.244 determina que cada escola do país tenha uma bi-
blioteca. Para a determinação, que vale tanto para instituições 
públicas quanto para privadas, e para ser cumprida é neces-
sário que o Brasil construa até 2020 cerca de 130 bibliotecas. 
Atualmente, na rede pública de educação, somente 27,5% das 
instituições possuem biblioteca. 

 O levantamento realizado pelo movimento Todos Pela 
Educação, com base no Censo Escolar 2011, mostra que os co-
légios públicos construídos nos últimos três anos (de 2008 
a 2011) não possuem tudo o que deveriam para atender os 
alunos plenamente. Das 7.284 novas, somente 19,4% tem bi-
blioteca. Ainda que algumas escolas possuam um acervo re-
gular do ponto de vista da variedade e da quantidade, muitas 
perante a sociedade estão inseridas como um ambiente intan-
gível e impossível. Ainda hoje, isso é algo comum, o que nos 
permite estabelecer um paralelo, por exemplo, com as biblio-
tecas da idade média, em especial com a retratada no livro de 
Humberto Eco, “O Nome da Rosa” e em seu filme homônimo.

 Assim sendo, segundo Simão, Schercher e Neves (1993, 
p. 13), “a biblioteca é como uma escola, e o bibliotecário é, no 
mais alto sentido um professor, e o usuário é um leitor entre 
livros como um trabalhador entre suas ferramentas”. De acor-
do com a bibliotecária colombiana Castrillón (1982), para que 
os objetivos da educação possam ser atingidos, é necessário 
que os meios utilizados sejam compatíveis e eficazes.

Considerações finais

Pode-se dizer que a existência de bibliotecas no con-
texto escolar é uma carência que reflete diretamente no pro-
cesso educativo. Vale acrescentar que a biblioteca tem como 
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objetivo reger o programa educacional das escolas planejan-
do suas atividades e tendo como estimular e orientar os alu-
nos em suas atividades de leitura e pesquisa. É fomentando o 
uso do acervo motiva o desenvolvimento educacional da co-
munidade escolar.

Referências

BEZERRA, Maria Aparecida da Costa. O papel da biblioteca es-
colar: importância do setor no contexto educacional. CRB-8 
Digital, São Paulo, v. 1, n. 2, p.04-10, out. 2008. 

CASTRILLÓN, Silvia. Modelo Flexible para un sistema na-
cional de bibliotecas escolares. Colômbia: Universidad Na-
cional de Colômbia, 1982.

PERUCCHI, Valmira. A importância da biblioteca nas escolas 
públicas municipais de Criciúma. Rev. ACB: Bibliotecono-
mia, Santa Catarina, Florianópolis, v. 4, n. 4. 1999. p. 80-97. 
Disponível em: <.php/racb/article/download/341/404>. 
Acesso em: 15 mai. 2014.

SIMÃO, Maria Antonieta Rodrigues; SCHERCHER, Eroni Kern; 
NEVES, Iara Conceição Bitencourt. Ativando a biblioteca es-
colar. Porto Alegre: Sagra, 1993.
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A Biblioteca Escolar

Carla Roberta Moreira Ribeiro
Cleide Carvalho Barbosa

 Simone Alves de Carmargos Ferreira
 Wanilsen Cesar de Castro Morais

 No século XX, a biblioteca escolar conquista um novo 
espaço, especialmente a partir de algumas reformas educa-
cionais. Dentre as quais, destaca-se a Lei 12.244/10, aprova-
da no dia 24 de maio de 2010, com vigência a partir de sua 
publicação no Diário Oficial da União, busca universalizar as 
bibliotecas escolares no Brasil.

 Com essa lei, este espaço escolar, recurso indispen-
sável para o processo de ensino-aprendizagem, destaca-se 
na educação, pois busca dinamizar o acesso dos usuários ao 
acervo existente na mesma.

A biblioteca era antigamente considerada um 
objeto de luxo, apenas viável nos grandes cen-
tros e nos ricos colégios. Era alguma ciosa de-
sejável e boa, entretanto, não absolutamente 
essencial para a comunidade ou para o traba-
lho de classe. Hoje, porém, tornou-se uma ne-
cessidade e é um apêndice da escola moderna. 
Assumiu o seu lugar próprio como unidade de 
trabalho e de pesquisa incorporada a todas as 
faces da vida urbana e rural. E principalmente 
na escola, tornou-se o seu laboratório intelec-
tual (FERRAZ, 1972, p. 23). 

 Além de oferecer livros literários e outros recursos 
aos professores e alunos para pesquisa.  Ainda oferece aten-
dimento com qualidade se for bem estruturada, organizada. 
Entretanto, e o profissional responsável pela mesma deve ter 
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conhecimento sobre a política de leitura, pedagogia, criativi-
dade e compromisso com a elaboração de eventos.

 Ademais, os dirigentes escolares, os professores e os 
bibliotecários devem atuar juntos, mediando as informações 
gerais quanto aos projetos e os eventos a serem desenvolvi-
dos, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP.

 O papel da biblioteca escolar é colaborar para uma 
educação democrática integral, alcançada por meio de ativi-
dades que levem o educando à formação do senso de respon-
sabilidade, cidadania e capacidade de autorrealização.

 E, quando disponibiliza materiais diversos e serviços 
bibliotecários adequados, levar seus frequentadores ao aper-
feiçoamento e desenvolvimento individual, orientando e es-
timulando-os em todos os aspectos da leitura para encontra-
rem prazer neste ambiente e na realização de suas tarefas.

 Assim, o aluno deve acostumar-se desde pequeno a uti-
lizar a biblioteca, do que decorrerá o hábito de ler.  O principal 
objetivo é o atendimento ao aluno-leitor, tornando-o apto a 
utilizá-la e ser capaz de reconhecer o valor da informação.

 Embora quase sempre esquecida, e muitas vezes mar-
ginalizada, como aponta Fragoso (2002), a biblioteca tem fun-
ções fundamentais a desempenhar na escola, agregadas em 
duas categorias: a educativa e a cultural. 

 Segundo a autora, a educativa representa a motivação 
da busca do conhecimento, incrementando a leitura e ainda 
auxiliando na formação de hábitos e atitudes de manuseio, 
consulta e utilização do livro, da biblioteca e da informação. 

 Nesse sentido, o papel educativo da biblioteca é o de 
complementar as informações básicas dos conteúdos pro-
gramáticos e oferecer seus recursos e serviços à comunidade 
escolar de modo a atender as necessidades do planejamento 
curricular. 
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 A essas funções, Caldin e Fleck (2003/2004, p.155):

[...] acrescentam a função técnica, consideran-
do que a biblioteca escolar deve favorecer a 
consecução de todos os objetivos educacionais: 
transversalidade, acesso à cultura e, especial-
mente, ao fomento da leitura. 

 Para tanto, precisa desempenhar funções educativas, 
culturais e técnicas:

[...] Seriam funções educativas: o fomento da 
leitura; o fomento da pesquisa; o desenvolvi-
mento da criatividade; a educação para o la-
zer; a informação e orientação para a vida. [...] 
Seriam funções culturais: promover, de forma 
interdisciplinar, diversas atividades culturais 
no espaço da biblioteca como exposições, con-
cursos literários, saraus literários, feiras de ci-
ências, entre outras; proporcionar informação 
sobre as atividades culturais externas à escola. 
[...] Seriam funções técnicas: gerenciar e orga-
nizar os recursos informacionais; explorar es-
ses recursos e difundi-los à comunidade esco-
lar; facilitar o acesso a esses recursos (CALDIN; 
FLECK, 2003/2004, p.155).

 A função educativa da biblioteca escolar representa 
um reforço à ação do aluno e do professor. Já em relação ao 
aluno, as atividades da biblioteca podem ajudar a desenvol-
ver habilidades de estudo independentes, ou atuar como ins-
trumento de autoeducação na busca pelo conhecimento, ou, 
especialmente, desenvolver sua leitura e auxiliar na formação 
de hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do 
livro, da biblioteca e da informação. 

 Enfim, a biblioteca escolar é um mecanismo ativo no 
processo de ensino- aprendizagem e não  deve ser vista ape-
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nas como um apêndice nas escolas, mas, como parte indis-
pensável ao projeto pedagógico. O bibliotecário, ao trabalhar 
com os professores, integra-se à comunidade escolar, propor-
cionando a sua clientela um ambiente ativo e produtivo (FRA-
GOSO, 2002). 

Considerações finais

 Assim sendo, as bibliotecas desempenham uma im-
portante função no contexto social há desde muitos anos. Ela 
era uma das formas de poder, pois quem tinha acesso às bi-
bliotecas, eram geralmente pessoas de nível social superior 
aos demais, sendo uma das suas principais funções: registrar 
e preservar a história de um povo ou nação.  Durante as guer-
ras, o primeiro local a sofrer ataques era a biblioteca e, com 
sua destruição, destruía-se também a memória deste povo. 

 Trazendo para o contexto que estamos tratando, que é 
a importância da biblioteca escolar, esta deve ser considerada 
parte importante na escola. Podemos até dizer que somos o 
coração da mesma, pois, como auxiliares de biblioteca, temos 
que ser pessoas atuantes na escola. Muitas vezes nos delegam 
funções nas quais temos que ser muitas em uma só, sendo que 
o mais importante é dar atenção aos usuários,  levando-os a 
questionar,  serem  críticos e participantes, conscientes do seu 
papel na sociedade. 

 Podemos concluir que, a partir dos textos estudados a 
importância da biblioteca escolar está, também, ligada à fun-
ção do auxiliar de biblioteca. Temos que ser criativos, organi-
zados, ter uma convivência harmoniosa e integrada com to-
dos os que trabalham na escola.  É preciso termos consciência 
de que, em um ambiente de escolar, somos todos educadores.
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Biblioteca Escolar: Conceitos, Objetivos e 
Finalidades

Bruno Vasques
Dulce das Graças Gonçalves

Eunice Irene
Jéssica Karoline 

Simone Albino

A biblioteca escolar se localiza em escolas e é organiza-
da para integrar-se com a sala de aula e no desenvolvimento 
do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos 
educativos integrado ao processo de ensino-aprendizagem, 
tendo como objetivo primordial desenvolver e fomentar a lei-
tura e a informação. 

A definição da palavra biblioteca para Ferreira (1986, 
p. 253) é:

Coleção pública ou privada de livros e docu-
mentos congêneres, organizada para estudo, 
leitura e consulta. Edifício ou recinto onde se 
instala essa coleção. Estante ou outro móvel 
onde se guardam e/ou ordenam os livros.

 
As bibliotecas são classificadas em especializada, pú-

blica, nacional, universitária e escolar, de acordo com as fun-
ções que desempenham. A Biblioteca escolar é organizada 
para integrar-se com a sala de aula no desenvolvimento do 
currículo escolar. Nesse sentido, funciona como um centro de 
recursos educativos integrado ao processo de ensino-apren-
dizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e fo-
mentar a leitura e a informação. 

A biblioteca deve ter papel de destaque no processo 
educativo, devendo, também, servir de suporte para a comu-
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nidade, devido a diversidade de informações e materiais que 
pode oferecer. Sua manutenção é dever do bibliotecário e do 
auxiliar de biblioteca, que têm como responsabilidade mantê-
-la organizada para facilitar a seleção e utilização da informa-
ção pela comunidade escolar.  Ela deve contar com todos os 
recursos disponíveis para difusão do conhecimento, de forma 
a torná-la dinâmica, criativa, viva e envolvente.

 É considerada um patrimônio, formado por uma me-
mória coletiva construída cultural da comunidade na qual se 
encontra inserida, e, portanto, constituída dos bens culturais 
e artísticos dessa comunidade.  

A biblioteca escolar deve ser o ponto de referência cul-
tural de uma escola, visto que se trata de um recurso indispen-
sável para o processo de aprendizagem. No entanto, algumas 
bibliotecas funcionam em estado precário, no lugar de alunos 
pesquisando e atualizando seus conhecimentos, encontra-se 
a desorganização, bem como, a falta de atualização do acervo 
bibliográfico. 

Outro aspecto importante é que a biblioteca conte com 
profissionais capazes de estimular os alunos a desenvolver 
e cultivar a leitura ampliando seus horizontes, sua visão crí-
tica e contribuindo para o seu desenvolvimento intelectual.  
Profissionais que adotem atitudes proativas e dinâmicas no 
desenvolvimento de suas atividades, inclusive, que entrem 
em contato com instituições ou outras escolas visando o re-
cebimento de doações, tendo em vista as dificuldades que as 
bibliotecas atravessam. 

Objetivos da biblioteca escolar

 Assim, com tantas ações e responsabilidades, é preciso 
lembrar que os profissionais das bibliotecas escolares preci-
sam ser sempre ativos e dinâmicos com a sua clientela. Eles 
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precisam estar sempre atentos fazendo um levantamento das 
coisas que estão precisando e entrando em contato com as 
instituições ou outras escolas para procurar doações, já que 
precisam driblar certas dificuldades que as bibliotecas es-
colares passam, tendo em vista que biblioteca escolar é um 
espaço de leitura e aprendizagem, fundamental para o desen-
volvimento cognitivo e tem objetivos e funções:

• Cooperar no atendimento às necessidades dos alunos, 
professores e da comunidade em geral;

• Participar da programação da escola, auxiliando os pro-
fessores nos eventos comemorativos;

• Incentivar e organizar atividades que estimulem a consci-
ência cultural e social;

• Ser parceira dos professores;
• Orientar e estimular os alunos em todos os aspectos da 

leitura, para que encontrem prazer e a satisfação; 
• Atender ao aluno-leitor, estimulando-o a aprender.
• Fortalecer a sua imagem, como um local prazeroso, des-

contraído e agradável, de modo que os usuários se sintam 
confiantes e atraídos;

• Fornecer informações concretas e de acesso rápido e 
hábil, de forma que os usuários possam executar suas 
pesquisas de forma prazerosa;

• Participar do processo educacional, trabalhando junta-
mente com o setor pedagógico; e

•  Estimular o pensamento crítico, a reflexão, o questiona-
mento.

A biblioteca deve oportunizar o fortalecimento do en-
sino e deixar de ser utilizada pelos professores para castigar 
alunos ou como um depósito para entulho, móveis, e até mes-
mo livros que poderiam ser reconstruídos. Ela é, indiscuti-
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velmente, um grande e rico espaço cultural, de informações, 
pesquisas e aprendizagem.

Finalidades da biblioteca escolar

 Tem como principal finalidade despertar o interesse 
do aluno para a leitura, dentre outras tais como: incentivar o 
leitor para utilizar outras bibliotecas, como as universitárias, 
públicas, municipais, estaduais, privadas e bibliotecas espe-
cializadas; incentivar os alunos com atividades alfabetizado-
ras; e estimular a socialização, a leitura e a pesquisa, melho-
rando seu currículo escolar.
 
Considerações finais

Face ao exposto, a utilização da biblioteca não deve se 
restringir à transmissão simplista de conhecimentos sistema-
tizados, mas deve impulsionar o aluno a partir de perspecti-
vas dinâmicas, atrativas e cativantes. A biblioteca como centro 
dinâmico, atuando em consonância com as ações pedagógicas, 
deverá participará em todos os níveis e momentos do proces-
so de desenvolvimento curricular, visto que possui um acervo 
composto de material de ensino e de leitura diversificado.
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Biblioteca Escolar: Organização

Rosemar Rosa

 As mudanças tecnológicas influenciaram todas as áre-
as da sociedade alterando as dimensões do trabalho, inclusi-
ve, nos diferentes tipos de bibliotecas (universitárias, escola-
res, especializadas, públicas, etc.). As tecnologias são respon-
sáveis por diversas transformações na forma de organizar o 
trabalho, os serviços e os produtos, no tipo de usuário, e na 
maneira de executar determinadas tarefas. 

 Segundo Alves e Vidotti (2006, p. 6):

Mudança é a palavra-chave do atual período de 
transformações pela quais as bibliotecas estão 
transitando. Como unidades que refletem as 
transformações da sociedade, as bibliotecas 
devem estar em constantes mudanças para 
atender às alterações políticas, sociais, econô-
micas, culturais e tecnológicas da sociedade 
para qual está voltada.

 As bibliotecas escolares destacam-se neste contexto, 
pois é um importante veículo de disseminação da informação 
e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 
da sociedade proporcionando transformações educacionais, 
científicas e tecnológicas em diversas áreas, já que estão di-
retamente ligadas ao processo ensino-aprendizagem. Sua in-
fluência está ligada ao auxílio, ao ensino, à pesquisa, ao aten-
dimento a estudantes e à comunidade em geral. Seu papel é 
suprir as necessidades de informações técnicas, científicas e 
literárias.

Conforme Dib e Silva (2006, p. 2) as bibliotecas esco-
lares, ao apoiarem as atividades de ensino, pesquisa e literá-
rias, têm papel relevante no contexto escolar, pois são media-



26

doras no processo de geração e produção do conhecimento. 
Contudo, estas unidades de informação devem adequar seus 
serviços, produtos e promover o uso intensivo dos recursos 
informacionais; deve acompanhar as mudanças políticas, so-
ciais, econômicas, culturais e tecnológicas da sociedade na 
qual está inserida.  

Com isto, cada vez mais a organização e as atividades 
desenvolvidas por estas unidades de informação devem visar 
à plena utilização da informação seja qual for seu suporte. É 
necessário que o profissional que atua neste setor esteja apto 
a trabalhar com novas ferramentas tecnológicas, desenvolver 
novos produtos de acesso à informação e oferecer um traba-
lho de qualidade com a prestação de serviços de informação. 
Assim sendo, a organização e a interação da informação na 
biblioteca escolar ganha uma nova dimensão pelo ambiente 
digital e pela facilidade de divulgação do conhecimento. 

Bibliotecas escolares – organização

Os padrões para instalações em bibliotecas geralmen-
te se referem às áreas de armazenamento da coleção (acer-
vo), local de trabalho (funcionários) e local para leitura (usuá-
rios). O planejamento da distribuição destes espaços, sempre 
que possível, deve ser um trabalho cooperativo entre o biblio-
tecário da unidade, assessorado pela sua equipe de trabalho, 
e um arquiteto.

O bibliotecário deve estabelecer para o arquiteto as 
funções básicas da biblioteca por meio de organogramas, flu-
xogramas, gráficos e diagramas indicando como as funções 
são realizadas, a percentagem de usuários simultâneos, seus 
respectivos níveis etários, a forma de utilização da biblioteca 
e de suas dependências, considerando as relações e integra-
ção dos serviços e setores, demonstrando como a biblioteca 
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organiza seu expediente, seus serviços e pessoal para desem-
penhar suas funções, e o número médio de funcionários dis-
poníveis. O conhecimento das rotinas dos serviços possibili-
tará ao arquiteto a compreensão, que o orientará na disposi-
ção das áreas, para chegar à previsão de espaços necessários, 
sempre considerando os usuários, inclusive os portadores de 
deficiências físicas, equipamentos e exigências ambientais.

Para organizar uma Biblioteca escolar é preciso:

Aspectos básicos

• Intelectual = servir a um público que pede conhecimen-
tos seja ele especializado ou não.

• Material = preparação técnica do acervo para que fique 
em condições de atender aos usuários (livros, revistas, 
jornais, dicionários, enciclopédias... dentre outros).

Tipos de acesso

• Livre = circulação livre entre estantes 
• Fechado = acesso restrito às estantes

Horários

• Definir o horário de atendimento para o usuário.
• Definir horários de funcionamento que atende bem aos 

usuários não aos funcionários.

Etapas da administração

• Treinar e capacitar todos os funcionários em todas as 
funções.

• Prezar pelo atendimento, dele depende os serviços pres-
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tados para promover conceito da biblioteca.
• Orçamento na administração de bibliotecas.
• Publicidade e propaganda da biblioteca.
• Gerenciamento de todas as atividades.
• Previsão de desenvolvimento e dificuldades ao longo da 

gestão.
• Administração democrática: com colaboração de todos 

para se ter administração por objetivos, não por ordens.
• Para administrar bem tem que planejar para se ter uma 

visão geral dos trabalhos a serem desenvolvidos.
• Divisão de tarefas entre os funcionários para ter um tra-

balho contínuo e integrado.

Localização

A localização da biblioteca é muito importante em re-
lação aos demais setores ou prédios da Instituição a qual per-
tence. As exigências a serem tomadas se referem a:

Centralização em relação à comunidade a fim de facili-
tar o acesso daqueles que utilizam a biblioteca, considerando 
também os portadores de deficiências físicas;

Fluxo e inter-relacionamento de acesso com os demais 
prédios;

Possibilidade de futuras ampliações considerando-se 
também o crescimento da instituição;

Facilidades de acesso às atividades sociais e alimenta-
res;

Locais longe de ruídos externos;
Segurança para usuários, funcionários e acervo. 

Fisicamente, uma biblioteca precisa de espaços para 
três grandes áreas de atividades que são as seguintes: espaço 
para funcionários; espaço para acervo e espaço para usuário.
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Espaço para funcionários

• Salas de Processos Técnicos de Livros. 
• Salas de Processos Técnicos de Periódicos.
• Sala para Administração.
• Local para Duplicação, Recuperação e Restauração de 

Material Bibliográfico.
• Secretaria.
• Sanitários.
• Setor de circulação de materiais (empréstimo, devolução 

reserva e renovação)

Espaço para acervo

Uma biblioteca é projetada tendo em vista uma pro-
jeção de crescimento de acervo e serviços num prazo de 10 
anos. A média de crescimento da coleção em 10 anos é de 
50% e o detalhe da maior importância, no planejamento das 
instalações do acervo, é a previsão desse crescimento. Mate-
rial para o acervo:

• Estantes para livros.
• Estantes para periódicos.
• Estantes para as obras de Referência.
• Estantes de exposição de publicações.
• Fichários.
• Catálogos.

Espaço para usuários

• Espaço para pesquisa.
• Salas de leitura e estudo.
• Cabines individuais ou em grupo.
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• Sala de leitura informal.

Atividades a serem desenvolvidas na organização do 
acervo

• Seleção e descarte. 
• Seleção do acervo já existente.
• Seleção por tipo de material: livros, periódicos. (separar 

por classe, ex; arte, etc.) 
• Seleção para aquisição de obras. 

Aquisição do material para compor o acervo

As aquisições podem ser feitas de três formas: 
a) Compra 
b) Doação
c) Permuta

O processo de formação, desenvolvimento e organiza-
ção do acervo, de um modo geral, deve ser encarado e equa-
cionado como uma atividade de planejamento, na qual o re-
conhecimento da comunidade a ser servida e suas caracterís-
ticas culturais e informacionais oferecerá a base necessária e 
coerente para o estabelecimento de políticas de seleção, para 
as tomadas de decisões relativas ao processamento técnico 
dos documentos e ao seu adequado armazenamento.

Carimbagem

É utilizada nas bibliotecas com o objetivo de identifi-
car os livros, principalmente em caso de perda e extravio. São 
usados diferentes tipos de carimbos dentre eles: patrimônio, 
inventário, tombo, classificação, etc.
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Tombamento (Registro)

Normalmente se usa o Livro de Atas para fazer o re-
gistro dos livros, ou um programa de computador. Sua função 
principal é servir de inventário para avaliação do patrimônio 
da escola. 

Classificação 

O objetivo da classificação é facilitar a recuperação dos 
assuntos. O sistema de classificação recomendado para bi-
bliotecas escolares é o CDD (Classificação Decimal de Dewey). 
Deve-se contar com o auxílio da tabela de Cutter para compor 
o número de chamada referente ao sobrenome do autor.

Os principais serviços prestados em uma biblioteca es-
colar são:

• Serviço de circulação (empréstimo, devolução, reserva e 
renovação);

• Condução de pesquisas;
• Serviço de Seleção e Aquisição de informação;
• Serviço de Tratamento da Informação (registro, verifica-

ção, catalogação classificação).
• Serviço de periódicos (Revistas e jornais).

Tendo como base alguns objetivos específicos, dentre 
eles pode-se destacar:

• Proporcionar oportunidades de utilização e produção de 
informação que possibilitem a aquisição de conhecimen-
tos.

• Apoiar os estudantes na aprendizagem e na prática de 
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competências de avaliação e utilização da informação, 
independente da natureza e do suporte, tendo em conta 
as formas de comunicação no seio da comunidade.

• Organizar atividades que favoreçam a consciência e a 
sensibilização para as questões de ordem cultural e so-
cial.

• Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso 
à informação são essenciais à construção de uma cidada-
nia efetiva e responsável, e à participação na democracia.

• Fazer da biblioteca um meio de interação entre todos os 
envolvidos na comunidade escolar.

Desse modo, compreende-se a necessidade de uma 
equipe comprometida profissionalmente a fim de direcionar 
as funcionalidades de uma biblioteca escolar, contribuindo 
para que os recursos alocados em cada prestação de serviços 
sejam utilizados corretamente, além de permitir aos gestores 
a tomada de decisão direcionada conforme os princípios da 
biblioteca. Neste sentido, nota-se que a biblioteca escolar in-
serida no processo educativo deverá servir de suporte a pro-
gramas de educação, integrando-se à comunidade como parte 
dinamizadora de toda ação educacional. 

Não se pode alienar a biblioteca do processo educativo, 
sem prejuízo para todos os interessados: o professor, que per-
de um grande aliado em termos de apoio técnico-pedagógico; 
o bibliotecário que vê seus esforços se perderem no vácuo das 
“impossibilidades”; e principalmente os alunos, que deixam 
de ter um grande instrumento de auxílio nas tarefas escolares 
e enriquecimento cultural na ampliação de seus horizontes e 
na formação de uma visão crítica. O espaço da biblioteca es-
colar não pode se tornar um mero “enfeite” e os livros não 
pode ser vistos como mercadorias, mas sim como um objeto 
cultural gerador de conhecimentos, informação e prazer aos 
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leitores. 
Nessa perspectiva, Silva (1986) afirma: a biblioteca [...] 

é um espaço democrático, conquistado e construído através 
do “fazer” coletivo (alunos, professores e demais grupos so-
ciais) – sua função básica é a transmissão da herança cultural 
às novas gerações de modo que elas tenham condições de re-
apropriar-se do passado enfrentando os desafios do presente 
e se projetando no futuro. Em consonância com tais fatos, a 
biblioteca no contexto escolar deve assumir seu lugar no es-
paço pedagógico como um centro dinamizador e difusor do 
conhecimento produzido pela humanidade (em qualquer su-
porte de informação). 

Diante da perspectiva acima, surge à preocupação dos 
gestores de bibliotecas (bibliotecários) em criar estratégias 
que possam propiciar a organização e interação da bibliote-
ca escolar de modo a propiciar a socialização, a produção de 
conhecimento e a eficácia dos serviços prestados pelo Setor 
Biblioteca. 

Considerações finais

Conclui-se, portanto, que a biblioteca escolar é um 
elemento indispensável para o processo de ensino-aprendi-
zagem e formação do educando que deve integrar-se à escola 
dinamizando sua ação educacional. Esse espaço deve ser visto 
como gerador de conhecimento e reflexão sobre a realidade e 
também de prazer para o leitor. Para isso, deve ser adequado 
aos leitores que a frequentam respeitando e integrando seus 
interesses, e desenvolvendo a formação plena de modo a favo-
recer o exercício da cidadania.



34

Referências

ALVES, Ana Paula M.; VIDOTTI, Silvana Aparecida B. G. O ser-
viço de referência e informação digital. Biblionline, v. 2, n. 
2, p. 1-10, 2006. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/
ojs2/index.php/biblio/article/view/611/448>. Acesso em: 
31 ago. 2012.

DIB, S. F.; SILVA, N. C. da. Unidade de negócio em informa-
ção - UNINF: o futuro das bibliotecas universitárias na so-
ciedade do conhecimento. Perspectivas em Ciência da In-
formação, v. 11, n. 1, 2006. Disponível em: <http://www.
scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-993620 
06000100003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 31 ago. 2012.

SILVA, Ezequiel T. Literatura na escola e na biblioteca. Cam-
pinas: Papirus, 1986.

Dados da autora

Rosemar Rosa: Possui Mestrado em Educação pela 
Universidade de Uberaba (2009). Especialização em Gestão 
do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universi-
dade de Formiga-MG (2004); Graduação em Biblioteconomia 
pelo Centro Universitário de Formiga (1999). Atualmente é 
Professora Horista no Centro de Ensino Superior de Uberaba - 
(CESUBE) - Disciplina Metodologia Científica; Bibliotecária do 
Setor Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba-MG. Atu-
ação principalmente nos seguintes temas: Metodologia cien-
tífica, Tecnologias da Informação e Comunicação, Educação 
e Tecnologias, Formação de Professores, Leitura, Bibliotecas 
escolares, Atividades culturais, Biblioteca e Formação de lei-



35A BIBLIOTECA NO CONTEXTO ESCOLAR

tores, Trabalho docente . E-mail: rose@iftm.edu.br



36

A Gestão da Informação e a atuação do 
bibliotécário 

Adriano Elias
Leandra Coli

Núbia Silva Lopes

O conhecimento é um recurso estratégico para atingir 
o sucesso e a vantagem dentre os concorrentes, por isso é im-
portante o papel da biblioteca escolar nesse contexto. Mas é 
preciso repensar de que formae/ou meio a informação será 
estruturada e distribuída para propiciar o fortalecimento da 
formação de alunos críticos e criadores de conhecimento. 

A biblioteca está assumindo uma nova postura diante 
das grandes transformações educacionais e sociais passando 
do estado passivo para o ativo quanto à prestação de serviços. 
E de acordo com essas mudanças, a biblioteca tem como arma 
a gestão de informação e do conhecimento sendo a principal 
estratégia na formação e satisfação do usuário, por meio da 
atuação dos bibliotecários e auxiliares.

Compreender a biblioteca como um conjunto de recur-
sos é um ponto de vista que proporciona a comunidade esco-
lar a possibilidade de efetivamente identificar e desenvolver 
atividades que serão significativas para o processo educativo.

Assim, o profissional que atua na biblioteca, deve es-
tar consciente e preparado para exercer seu papel de media-
dor na construção do conhecimento no contexto escolar, bem 
como possuir competências para planejar e ensinar diferen-
tes formas no tratamento e na recuperação da informação 
tanto para os professores como para os alunos.

Neste sentido, Perrenoud (2000) destaca que a com-
petência sugere uma aptidão e atualização de conhecimentos. 
Para o autor, ao descrever uma competência, deve-se conside-
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rar os tipos e situações envolvidas juntamente com os conhe-
cimentos teóricos, metodológicos e a natureza dos projetos. 

Pode-se dizer que a competência profissional do bi-
bliotecário e/ou auxiliar de biblioteca está relacionada com 
quatro dimensões: a técnica, a estética, a política e a ética.

A técnica é que habilita o bibliotecário para trabalhar e 
organizar conteúdos. A dimensão política permite o trabalho 
coletivo no ambiente escolar, bem como, os direitos e deveres 
da comunidade escolar. E a ética guia os atos estabelecidos no 
respeito mútuo e a concretização do serviço prestado para a 
escola.

Se estas dimensões forem devidamente exploradas, a 
biblioteca poderá exercer o papel de mediadora no processo 
de ensino-aprendizagem na escola. Porém, é importante res-
saltar que o bibliotecário e seus auxiliares precisam adotar 
estas dimensões num conjunto e não de forma isolada, para 
obter o resultado desejado. Estes profissionais são responsá-
veis pela organização da biblioteca e a gestão da informação, 
de modo a garantir um funcionamento eficaz dos serviços de-
senvolvidos.

Para exercer seu papel com eficiência o profissional 
que atua na biblioteca precisa ter as seguintes características 
de acordo com Bernardi e Barros (2008, p. 1):

(...) ser ágil; dinâmico; pró-ativo; bem informa-
do; diplomata; atualizado; audacioso; curio-
so; “antenado” em tudo o que se passa ao seu 
redor; “ter jogo de cintura” para driblar situ-
ações; saber se relacionar com pares e com o 
público em geral; ser organizado; deve criar e 
manter um clima agradável e de convívio pro-
pício aos usuários da biblioteca; ter habilidade 
para perceber e aceitar mudanças e que a for-
ma tradicional de administrar deve estar aliada 
à tecnologia, fazendo com que a biblioteca não 
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fique estagnada e distante de toda a transfor-
mação pela qual o mundo da informação passa 
constantemente; deve proporcionar oportuni-
dades diversas para o usuário obter a informa-
ção desejada e ter contato com toda e qualquer 
leitura disponível na biblioteca.

Percebe-se que as características apontadas por Ber-
nardi e Barros (2008) se apresentam como fatores essenciais 
para que a biblioteca cumpra seu papel no ambiente escolar. 
Rosetto (1997) chama a atenção para a necessidade de adap-
tação às novas estruturas emergentes diante das transforma-
ções constantes existentes no meio em que a biblioteca está 
inserida: 

Das estruturas rígidas e imutáveis, está se pas-
sando para estruturas flexíveis e intercambiá-
veis. A “sociedade global” está se delineando 
cada vez mais, propulsionada principalmente 
pela rede telemática que multiplica e acelera 
a intercomunicação dos fatos no momento de 
seus acontecimentos (ROSETTO; 1997, p. 2)

A biblioteca se destaca por meio de duas variáveis: o 
acervo bibliográfico e o profissional que nela atua. O conte-
údo do acervo encontra-se condicionada a vários fatores ex-
ternos, mas o problema pode ser resolvido pela criatividade, 
pelo empenho e pelo senso de responsabilidade social do pro-
fissional da informação, ou seja, o bibliotecário. Como ensi-
nam Garcez e Carpes (2006, p.1 ):

A gestão da informação trata essencialmente 
de como coletar, armazenar, consultar, distri-
buir e explorar a informação no interior das 
organizações e nas redes de fornecedores, 
clientes e outros parceiros que, cada vez mais, 
tomam parte da economia moderna.
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Portanto, cabe ao bibliotecário incentivar, coordenar e 
organizar a informação para que os alunos ampliem seus co-
nhecimentos desenvolvendo a capacidade crítica e reflexiva 
No contexto educacional seu papel é ser um centro de infor-
mação e cultura. 

Considerações finais

A existência do profissional capacitado dentro da bi-
blioteca escolar é essencial para a gestão da informação e do 
conhecimento. E que é muito relevante para a melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem se conciliada com as polí-
ticas pedagógicas da escola e o planejamento de educadores 
e bibliotecários. 
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Interação Entre Bibliotecários e Professores: 
Valorização da Biblioteca no Contexto Escolar

Rosemar Rosa

A área de Biblioteconomia e Documentação é a ciência 
que interage diretamente com a Educação, pois media o con-
tato entre a informação e as pessoas que dela necessitam, a 
exemplo de alunos, professores e pesquisadores que compar-
tilham interesses educacionais. As atividades de mapeamen-
to, filtragem, recuperação, análise, gestão, armazenamento, 
disseminação da informação, dentre outras estão direciona-
das a vários públicos.

Sendo assim, os bibliotecários atuam em projetos pe-
dagógicos visando à melhoria da aprendizagem e ao desen-
volvimento da prática da pesquisa escolar. Incentivam e dis-
seminam informações que fundamentam o ensino, a pesquisa 
e a construção do conhecimento. No âmbito escolar, o biblio-
tecário se alinha ao professor ao fornecer informação de con-
fiança, rápida e acessível; orientação na localização, seleção e 
utilização de informação. 

Os bibliotecários estão ligados diretamente à tarefa da 
educação do educando, assim como os professores, são es-
senciais no ambiente escolar e juntos precisam fazer uso das 
palavras de Geraldo Vandré “Quem sabe faz a hora, não es-
pera acontecer”. Tanto os professores, como os bibliotecários 
devem abrir mão do tecnicismo para que possam contribuir 
na educação do aluno. Segundo Campello (2012, p.111) “ao 
transformarem essa compreensão em desempenho, ampliam 
o conhecimento da profissão, num aperfeiçoamento contí-
nuo”.

Se realizarmos uma pesquisa, irá se constatar que a 
maioria das bibliotecas escolares existentes nas instituições 
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de ensino do nosso país não fez parte do projeto arquitetô-
nico da instituição que pertence. Isto gera um problema que 
é a instalação da biblioteca (BK) em espaço inadequado, sem 
nenhuma perspectiva de crescimento no espaço físico, com-
prometendo tanto o desenvolvimento de coleções, bem como, 
a prestação de serviços da BK.

Entretanto, este problema é visto a olho nu, não há ne-
cessidade de ser um especialista em biblioteca ou usar méto-
dos avançados. Há sim, a necessidade de conscientização dos 
mecanismos envolvidos no processo de educação e formação 
dos cidadãos; e a conscientização do papel da BK neste pro-
cesso.

Porém, um dos grandes problemas é que não temos 
uma tradição de ensino com bibliotecas e poucas são as ins-
tituições educacionais do nosso país que fazem este trabalho. 
Há uma desvalorização e até mesmo muitos ignoram a exis-
tência de bibliotecários nas bibliotecas escolares das redes 
públicas e particulares. De forma geral as pessoas que ocu-
pam o cargo de gestão das bibliotecas escolares, não estão to-
talmente preparadas para exercer a função, ou seja, não pos-
suem formação de Bacharel em Biblioteconomia. 

Esta formação permite ao profissional habilita-se para 
trabalhar não só em bibliotecas, como também em: arquivos 
empresariais e institucionais; centro cultural, de documenta-
ção e de pesquisa; conservação, recuperação e encadernação 
de documentos; consultoria em intranet, portais e sites de or-
ganizações; editoras; e museus.

A falta de um profissional capacitado faz surgir uma 
barreira entre o usuário e a biblioteca. Sem nenhuma moti-
vação ou perspectiva o usuário passa a ver a biblioteca como 
um espaço comum, sendo muitas das vezes colocada em se-
gundo plano nas escolas de educação básica. Por isso mesmo, 
raramente se transformam em mecanismos de preocupação 
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ou investimento.
Também a falta de reconhecimento das bibliotecas 

escolares priva o aluno de usufruir de seus benefícios. Pois, 
pode constatar-se que nas instituições de ensino em que a bi-
blioteca é reconhecida e valorizada, o seu papel é essencial no 
desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem e na 
formação do senso crítico do aluno, considerando a impor-
tância da aquisição, preservação e disseminação do conheci-
mento no processo de desenvolvimento social e cultural de 
um cidadão. Destaca Prado (2003, p.9) que:

A biblioteca escolar é uma necessidade, pois 
não constitui uma entidade independente, mas 
um complemento da escola. Se a escola inicia 
o aluno na instrução, a biblioteca a completa. 
Sua função é a de agente educacional, propor-
cionando enriquecimento da cultura do aluno 
nos diferentes campos, oportunidade para o 
seu desenvolvimento social e intelectual, e ho-
ras de distração através de livros de leitura re-
creativa, de muito bom resultado quando bem 
dirigida.

Entretanto, os métodos aplicados mecanicamente no 
ambiente escolar influenciaram o desinteresse do aluno por 
este não conhecer o verdadeiro papel da BK. Assim sendo, é 
de grande relevância que os alunos conheçam o papel da BK, 
suas funções e seus serviços prestados, de forma que possam 
usufruir de todas as informações necessárias para sua forma-
ção acadêmica, social e cultural.

No processo de ensino-aprendizagem, a interação en-
tre bibliotecários e professores é fundamental para que haja 
a conscientização e valorização da biblioteca, pois somente 
juntos podem colher os resultados ao realizar atividades que 
possam motivar e despertar o interesse do aluno por meio de 
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métodos criativos e dinâmicos que se identificarão com o ob-
jetivo a ser alcançado que é o desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem. De acordo com Andrade (2008, p.13):

Educadores – professores e bibliotecários que 
acreditam na biblioteca como recurso peda-
gógico eficiente contam agora com evidências 
concretas para mostrar que a biblioteca es-
colar pode fazer a diferença na educação de 
crianças e jovens.

No cenário presente, é necessário aliar a realidade ao 
meio em que vivemos para vencermos os obstáculos ultrapas-
sando as paredes do ambiente escolar em busca de fontes de 
informação que possam contribuir e interferir na melhoria do 
ensino aprendizagem.

O papel do educador/professor no contexto escolar 
deve ultrapassar a transmissão da informação e o uso de ma-
teriais informativos para trabalhar os conteúdos com maior 
profundidade, levando o educando a um conhecimento con-
textualizado, estabelecendo ligações com aspectos gerais da 
vida em sociedade, e contribuindo para a formação de cida-
dãos com capacidade crítica e transformadora. 

Enquanto, o papel do bibliotecário é desempenhar fun-
ções educativas, de modo a auxiliar o educador/professor em 
suas atividades pedagógicas. Sua função educativa concentra-
-se no sentido de instruir a comunidade escolar na utilização 
correta das fontes de informação, dando um embasamento 
para que o aluno saiba usufruir esses conhecimentos também 
fora do ambiente escolar. Ele promove a socialização através 
do compartilhamento de informações, de utilização de mate-
riais e ambientes coletivos, preparando assim o aluno no de-
senvolvimento social e cultural.
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Considerações finais

Portanto, percebe-se que não se pode deixar acontecer 
a alienação da biblioteca do processo educativo sem causar 
danos para todos interessados: professores,  alunos, coorde-
nadores, diretores, pedagogas, ou seja, toda comunidade es-
colar. E se torna indispensável a interação entre professores e 
bibliotecários para que o setor biblioteca realize um trabalho 
de cooperação e participação visando à melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem, bem como, a valorização da biblio-
teca no contexto escolar.
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A Biblioteca no Contexto Educacional

Sandra Mara Trindade

Entre os diversos meios educativos encontra-se a bi-
blioteca escolar, recurso indispensável para o desenvolvimen-
to do processo de ensino-aprendizado e formação do educan-
do. A biblioteca, quando inserida no contexto escolar, possui 
como um de seus principais objetivos ser uma ferramenta que 
auxilie e facilite o processo de ensino-aprendizagem.   Desta 
forma, se faz necessária à existência de um esforço de intera-
ção e cooperação entre professores e bibliotecários no senti-
do de proporcionar os alunos maior qualidade dos serviços 
prestados pela biblioteca.

Pode-se afirmar que uma escola sem biblioteca 
é uma instituição incompleta e uma biblioteca 
não orientada para um trabalho escolar dinâ-
mico torna-se um instrumento estático e im-
produtivo (AMATO; GARCIA, 1989, p.9).

As bibliotecas, de modo geral, vêm se deixando cons-
tituir como espaços estáticos, fechados, silenciosos, onde as 
pessoas se enclausuraram para realizar seus estudos e lei-
tura, enquanto deveriam ser um espaço dinâmico, interativo 
e em permanente construção. Entretanto, essas instituições 
que promovem o conhecimento e a informação, deveriam fun-
cionar como um centro real e estimulador, pois seus serviços 
junto com as atividades de intermediação da leitura poderiam 
tornar o currículo mais eficaz e orientado para um melhor de-
sempenho individual e coletivo na formação do futuro cida-
dão. Um espaço atraente e instigante para despertar o prazer 
pela leitura conforme afirma Silva (1986, p.28):
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A biblioteca no contexto educacional deve as-
sumir seu lugar no espaço pedagógico, como 
um centro dinamizador e difusor do conheci-
mento produzido pela humanidade em qual-
quer suporte de informação.

Conhecimento esse que é encontrado nos acervos bi-
bliográficos bem compostos e equilibrados para atender as 
demandas informacionais dos professores e alunos nesse 
contexto escolar. Sendo uma das principais funções da biblio-
teca a disseminação da informação, os educadores precisam 
ter consciência de que variados meios e suporte como livros, 
gravuras, jornais, filmes, discos, periódicos e outros são estra-
tégias para dinamizar e acelerar o processo de aquisição do 
conhecimento alargando os horizontes. 

A biblioteca escolar deve ser concebida como 
um verdadeiro “centro de recursos educativos” 
multimídia (livros, programas informáticos, 
periódicos, vídeo e áudio, CD-ROM, etc.), ao 
dispor de alunos, de professores e, outros ele-
mentos da sociedade (UNESCO, 2002).

Desse modo, o acervo da biblioteca escolar deverá ser 
composto também de sugestões vindas de toda comunidade 
escolar sobre os mais variados assuntos, pois à medida que o 
usuário é motivado, a curiosidade pela leitura será maior para 
obter as respostas desejadas.

Entretanto, para disponibilizar a informação e atender 
as demandas dos usuários, se faz necessária a organização da 
biblioteca escolar, que se dará por meio de um profissional 
bibliotecário competente. O seu conhecimento, prática e pra-
zer em exercer a profissão tornará esse espaço um laborató-
rio do conhecimento crítico, intelectual e cultural, prazeroso 
e agradável capaz de estabelecer laços com o real e o imaginá-
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rio e, sobretudo, proporcionar uma maior interatividade com 
a sociedade e com o mundo que os cerca. Essa organização 
será via elementos essenciais: o usuário, o acervo, bem como 
recursos humanos que facilitará a realização da classificação, 
catalogação, processamento físico das obras e a localização 
das mesmas nas estantes. O acervo por sua vez, deverá ser 
voltado para atender o currículo escolar bem como conside-
rando os fatores: sugestões dos leitores, idade, obras mais 
procuradas. 

Considerações finais

Contudo diante da organização da biblioteca escolar de 
modo a propiciar a socialização, a produção de conhecimento 
e a otimização dos serviços prestados, esse profissional bi-
bliotecário será também um mediador da leitura proporcio-
nando recursos que facilitam e tornam mais eficiente o aten-
dimento aos usuários a fim de que cada vez mais os alunos e 
professores utilizem à biblioteca escolar de forma dinâmica e 
interativa na construção de novos conhecimentos necessários 
ao exercício da cidadania.
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Biblioteca Escolar: Ferramenta Fundamental no 
Alcance de Metas Educacionais
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A biblioteca e a escola são dois ambientes que não se 
separam. Atendendo prioritariamente a interesses de alunos, 
professores, e funcionários do ensino escolar, bem com a fa-
miliares de alunos e a comunidade no seu entorno, a bibliote-
ca deve fazer parte do Plano Pedagógico da Escola como um 
adicional aos estudos e extensão do ensino em sala de aula.

 A biblioteca escolar é caracterizada por estar dentro 
de uma unidade de ensino, pré-escolar, fundamental e/ou 
médio. Seu potencial para as pesquisas, estudos, processos 
criativos e culturais, leitura, aperfeiçoamento da formação de 
análise crítica, enriquecimento do currículo e capacitação de 
professores faz com que seu papel seja fundamental em qual-
quer unidade de ensino.

 O integrar-se à sala de aula no desenvolvimento do 
currículo escolar e principalmente, o incentivo dos alunos à 
leitura é um dos trabalhos mais significativos da biblioteca.   

Como ferramenta fundamental para o alcance de me-
tas educacionais, a biblioteca deve contar com estrutura e 
funcionalidade em condições básicas, proporcionando um es-
paço agradável e organizado. Do contrário, é entendida como 
um ambiente com falta de mobilidade, austero, de silêncio 
excessivo, com atividades extraclasse cansativas, distante das 
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salas de aula e sem visibilidade, e, que contribui para a má 
qualidade de ensino, o aumento dos índices de repetência e 
evasão escolar.

A criação da biblioteca no contexto escolar tem como 
base essencial, no  tripé, o usuário, que é o mais importante, já 
que todas as atividades são voltadas para ele; o conteúdo, que 
determina a variação do acervo da biblioteca aplicado ao pú-
blico alvo que será atendido; e a organização, que é detentora 
de um dos papéis fundamentais para a prestação de um bom 
serviço aos usuários.

 O ambiente ativo de aprendizagem com livre aces-
so aos livros por parte dos alunos, sem a visão do balcão a 
frente das estantes e a escolha restrita ao acervo, torna seus 
usuários autônomos para que tenham liberdade na escolha e 
aprendam a realizar uma procura padronizada, que seja útil 
não somente para a biblioteca da escola, mas também para 
outros tipos de bibliotecas que desfrute posteriormente.

 Projetos de incentivo e formação de leitores fazem 
com que a parceria do professor e do profissional atuante na 
biblioteca, seja construtiva neste processo. Várias são as for-
mas de atrair a atenção do leitor, proporcionando-lhe o aces-
so ao livro, ao conhecimento e à informação, como rodas de 
leitura, saraus de poesias, exposição e produção de trabalhos, 
encenação de peças teatrais e estudos de leitura favorecendo 
o processo educativo.

 
Considerações finais

 O principal desenvolvimento das atividades da biblio-
teca deverá ter como foco: agregar transformações sociais, 
éticas, culturais, econômicas, morais e intelectuais, propor-
cionar a composição do ser humano, para que participe ativa-
mente do planejamento das atividades curriculares e do pro-
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cesso de alfabetização, ao utilizar o espaço físico da biblioteca 
como auxílio na melhora da produção escrita, no desenvolvi-
mento do vocabulário falado e escrito, possibilitando melhora 
na interpretação de códigos grafados e visuais, maior clareza, 
objetividade, concisão e coesão na escrita e fala.

 Portanto, ter como visão de que as bibliotecas esco-
lares são disseminadoras de conhecimento é um desafio e 
tanto, mas com ações em conjunto de todos os envolvidos no 
processo, e na formação primordial do desenvolvimento in-
telectual do aluno, os objetivos de fazer da biblioteca escolar 
uma ferramenta fundamental para o alcance de metas educa-
cionais, serão alcançados. 
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Pensar o espaço ocupado pelas bibliotecas escolares 
no contexto atual requer reformular o entendimento da bi-
blioteca como apêndice da escola moderna, elevando-o a um 
conceito mais abrangente sobre um leque de possibilidades, 
permitindo fluir reflexões consistentes a cerca de uma política 
educacional que se interesse por tornar este setor muito mais 
dinâmico e integrado aos anseios de uma prática de leitura 
integrada aos programas educacionais. Neste sentido, a bi-
blioteca escolar apresenta uma mudança considerável em sua 
postura, pois vincula a formação do educando desde a mais 
tenra idade, perpassando por toda sua escolaridade, estimu-
lando o gosto pela leitura, promovendo a hábito até formar 
um leitor crítico capaz de pensar e atuar frente às adversida-
des da sociedade em que vive. A biblioteca escolar atualizada 
enriquece todo o processo de escolaridade dos sujeitos além 
de prover maturidade necessária ao ser humano em tempos 
pós-modernos. Enquanto a escola prepara a formação inicial 
do sujeito, a biblioteca escolar acolhe o espírito leitor em to-
das as fases, sendo condição básica de sustentação de um en-
sino de qualidade durante toda sua escolaridade. Portanto, 
não há como pensar a existência da escola sem estar associa-
da a uma boa biblioteca escolar que fomente o processo de 
ensino-aprendizagem. 
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Porém, Antunes (1993) nos alerta sobre as condições 
de existência e funcionamento quando nos afirma que “99% 
das escolas brasileiras teriam que fechar suas portas, se a 
existência de bibliotecas fosse condição primordial para seu 
funcionamento”. Nota-se aqui a reversão dos valores em fun-
ção de um sucesso posto no funcionamento de uma biblioteca 
escolar que pudesse verdadeiramente suplementar os pro-
gramas curriculares, pois, ainda faz-se necessário criar meca-
nismos de sustentabilidade para as ações preeminentes. 

Os resultados ainda são muito tímidos perante a dis-
cussão que nos propomos a cerca da abrangência das biblio-
tecas no contexto escolar. As pesquisas neste setor apontam 
possibilidades produtivas. Podemos citar a formação do PRO-
NATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego, para a profissionalização dos auxiliares de biblio-
teca, via Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do 
Triângulo Mineiro – IFTM, Câmpus Uberaba. O valor da biblio-
teca para a educação nos setores municipais começa a ganhar 
dimensão na divulgação do setor. Há que se pesquisar outras 
realidades com a mesma preocupação em que podemos citar 
por conhecimento, em pesquisa, do trabalho divulgado: Cri-
ciúma - SC, Rio de Janeiro – RJ, Teresina – PI, Rondonópolis 
- MT. Todas reconhecem a importância da pesquisa com a fi-
nalidade de criar perspectivas no enfrentamento das lacunas 
deixadas na formação dos alunos, pela falta ou desatualização 
das bibliotecas escolares atuais. Deveria ser proibido abrir es-
colas que não dispusessem de uma biblioteca escolar. (LIMA, 
1982).

A UNESCO enfatiza que a biblioteca escolar “precisa 
criar um ambiente favorável à leitura para se conseguir uma 
sociedade consciente dos benefícios que lhes podem advir da 
leitura e no qual os livros estejam ao alcance de todos” (UNES-
CO, 1982 apud QUINHOES, 1999, p.3). Assim, a profissionali-
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zação de que trata a Lei nº 12.244/2010, põe em vantagem a 
necessidade de uma formação continuada do setor em busca 
de uma graduação ou especialização, visando um desenvolvi-
mento de programas biblioteconômicos em rede, cooperando 
com a elaboração de um programa atualizado que permitirá 
o crescimento cultural e educacional para a comunidade es-
colar. 

A biblioteca escolar tem por finalidade primeira aten-
der ao usuário com material literário, didático ou recursos 
denominados serviços de referência. Para tanto, o auxiliar 
de biblioteca e o bibliotecário (quando existir na rede públi-
ca conforme lei já citada) devem estar imbuídos das diretri-
zes que regem o atendimento à biblioteca escolar, bem como 
atender de maneira satisfatória seus usuários diagnosticando 
anualmente o nível de interesse de seus leitores por meio de 
pesquisas institucionais. 

Neste sentido, o acervo aberto facilita o trânsito dos 
alunos. O enfoque dado à organização do ambiente das biblio-
tecas escolares ganha destaque, pois sua estrutura e funcio-
namento são condições de sustentação de um ensino de qua-
lidade. Assim, o aspecto técnico de manipulação do acervo: 
seleção, classificação, catalogação e demais processamentos 
dos documentos, bem como o layout da biblioteca, determi-
nam uma metodologia de trabalhado mais consistente, de rá-
pida utilização e reorganização.

Considerações finais

É necessário estabelecer prioridades nas bibliotecas 
escolares como: recursos humanos comprometidos com a 
funcionalidade do espaço e a formação de leitores; conheci-
mento, atualização, ampliação e adequação do acervo, (tiraria 
a vírgula anterior e colocaria ponto e vírgula) divulgação do 
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acervo e serviços prestados para que a presença do usuário 
aconteça de maneira dinâmica, criativa, envolvente e princi-
palmente eficaz no seu atendimento, (tiraria a vírgula ante-
rior e colocaria ponto e vírgula) divulgação e aplicação de um 
propósito educativo bem definido aliado ao Projeto Político 
Pedagógico da escola para atingir o leitor em potencial, estan-
do a serviço da formação educacional, humana e cidadã.
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Para entender a importância da biblioteca escolar é 
necessário compreender sua finalidade. Ela foi criada e orga-
nizada para integrar-se com a sala de aula e no desenvolvi-
mento do currículo escolar. A biblioteca escolar segundo Mot-
ta (1999, p. 21), “dentro de uma instituição deve estar bem 
definida quanto à sua organização e funcionamento para que 
venha facilitar o ensino e a aprendizagem”. Devido a isso, ela 
precisa estar bem administrada por um profissional capacita-
do e com total empenho, intermediando para que a biblioteca 
traga prazer aos frequentadores deste espaço.

Este espaço, para ser funcional, deve conter materiais 
multimídia e bibliográficos constantemente atualizados e de 
autores diversificados, além disso, deve ter uma diversidade 
no acervo para atender toda a demanda, proporcionando o 
crescimento intelectual, emocional e social de forma que dis-
ponibilizará diversos recursos para que a comunidade esco-
lar atinja o objetivo no qual a biblioteca se destina.

Pesquisas feitas pelo governo federal nos úl-
timos anos já detectaram uma relação clara 
entre o uso frequente do espaço e o bom de-
sempenho dos estudantes. “A biblioteca esco-
lar bem utilizada funciona como uma potente 
ferramenta para o desenvolvimento do aluno, 
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de sua autonomia intelectual e também do 
processo de ensino e aprendizagem”, afirma 
Marcelo Soares, diretor de Políticas de Forma-
ção, Materiais Didáticos e de Tecnologias para 
a Educação Básica, do Ministério da Educação 
(MEC) (MARTINS, 2013, p. 1).

O trabalho desenvolvido dentro da biblioteca ligado 
ao currículo escolar fornecerá suporte aos professores para o 
desenvolvimento das atividades, contribuirá no aprendizado 
do aluno por meios de materiais do acervo da biblioteca a fim 
de melhorar seu conhecimento, e estimulará os alunos desde 
pequenos para que tenham prazer em ler enriquecendo seu 
vocabulário.

A biblioteca escolar para ter um bom funcionamento 
precisa ter objetivos e finalidades respeitando os elementos 
essenciais:  é primordial a organização do acervo e, em segui-
da, o atendimento de qualidade ao usuário juntamente com 
atividades pertinentes ao ambiente, na qual todo o acervo 
deve estar exposto e sinalizado conforme faixa etária e sepa-
rado por conteúdo com a finalidade de facilitar o trabalho do 
funcionário e do usuário.

E não apenas por meio de livros diversificados, mas 
também de revistas, mapas, atlas e materiais de multimídia, 
os educadores de todas as disciplinas podem ampliar a baga-
gem das crianças, ensinar e fazê-las tomar gosto pelo conhe-
cimento e pela leitura. Outro aspecto pertinente são as pro-
gramações extracurriculares como: Hora do Conto, Encontro 
com os Livros, Trabalhos Integrados, Orientações de Pesquisa 
Escolar, Empréstimo de livros, Sarau Literário, entre outros, 
sempre com envolvimento do profissional da biblioteca, sen-
do que o mesmo sempre que possível disponibilizará o am-
biente da biblioteca aos professores para que possam utili-
zá-la em atividades com os alunos, desta forma é possível ir 
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familiarizando o aluno neste ambiente.  
É função do auxiliar de biblioteca é orientar sobre a 

utilização das obras literárias e demais livros, falar sobre sua 
conservação e uso, disponibilizar o acervo de forma que to-
dos possam ter acesso para ampliar o conhecimento tanto 
dos alunos e professores quanto da comunidade, e, quando 
não for possível atender a demanda existente, veicular infor-
mação sugerindo a Biblioteca Pública Municipal como fonte 
maior de dados para pesquisas. 

Atualmente, já podemos comemorar um índice elevado 
de pessoas frequentes neste espaço, mas se não houver cons-
tantemente investimentos na parte material e profissional, a 
biblioteca não conseguirá dar continuidade em seu trabalho, 
pois está trabalhando no limite, ou seja, usando os poucos re-
cursos que tem disponível.

Segundo Quinhões (1999, p.178-179):

A Biblioteca Escolar deveria tornar-se “o co-
ração da escola”, um centro dinâmico, que 
atuando em consonância com a sala de aula 
participaria em todos os níveis e momentos do 
processo de desenvolvimento curricular, com-
posto de um acervo de material de ensino e de 
leitura diversificado, organizado, acessível a 
alunos e professores e adaptado às aspirações 
do momento. Desempenharia na escola, mais 
ou menos o papel da Biblioteca Pública na co-
munidade. 

Nesta citação, num ponto bastante certeiro, a bibliote-
ca foi classificada como “coração da escola”, pois está ligada 
diretamente com a sala de aula e também no processo curri-
cular. Entretanto, seu desempenho só será satisfatório se toda 
a instituição trabalhar em conjunto para que este ambiente 
pulse como um coração.
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O governo deveria fazer restruturação total em todas 
as bibliotecas, para que todas as escolas ficassem padroniza-
das, mas infelizmente os recursos disponibilizados não são 
suficientes, e, às vezes, não vai de encontro com a necessidade 
da biblioteca, como por exemplo, os livros literários enviados, 
alguns dificilmente despertam o interesse dos alunos e assim 
ficam inutilizados nas estantes.

Considerações finais

Verificamos, ao fim do trabalho, a importância das bi-
bliotecas como espaço pedagógico abordando algumas for-
mas de como atuar no campo pedagógico firmando uma par-
ceria com a escola. Assim, as sugestões citadas no decorrer 
do texto visam contribuir para elevar a qualidade do ensino, 
visto que a biblioteca escolar é um espaço de aprendizagem, e 
troca de informações e experiências.
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Se visitássemos as bibliotecas escolares da rede públi-
ca, encontraríamos, em grande maioria delas, lugares esque-
cidos, estáticos ou que são usados como depósitos de livros 
velhos, materiais didáticos e recursos midiáticos. A impres-
são, ao entrar em tais bibliotecas, é de que elas não têm im-
portância no contexto escolar e que sua relevância educacio-
nal é nula.

A biblioteca assume neste contexto, as mais variadas 
funções, como sala de “castigo”, sala de aula ou de reforço e 
se torna até mesmo lugar de “refúgio” para professores, cola-
boradores e alunos. Essas funções destoam dos verdadeiros 
ideais de qualquer biblioteca, principalmente da biblioteca 
escolar. 

Este quadro desfavorável impede que as bibliotecas 
cumpram sua função como espaços de construção de sabe-
res e auxílio no processo de aprendizagens. A ausência desses 
espaços nas escolas pode trazer conseqüências no desempe-
nho escolar dos alunos, que, provavelmente, deixarão a escola 
sem descobrir os benefícios que ela a tem a oferecer. Por isso, 
o presente trabalho tem objetivo de apresentar quais são as 
atribuições das bibliotecas escolares nas escolas públicas e 
que contribuem para um ensino de qualidade. 



66

A desvalorização das bibliotecas escolares

É necessário que ocorra mudanças no interior das es-
colas para que a biblioteca desempenhe suas funções satisfa-
toriamente. Mas para que isso aconteça é necessário entender 
as razões da desvalorização desse espaço educativo no con-
texto escolar. 

Dentre elas, destacamos a desarticulação no trabalho 
entre a equipe gestora da escola. A gestão escolar deve inte-
grar a biblioteca no ambiente escolar, por meio do Projeto Po-
lítico Pedagógico da gestão democrática e participativa. 

O Projeto Político Pedagógico é o documento institu-
cional construído coletivamente pela comunidade escolar que 
contempla os objetivos a alcançar, metas a cumprir e sonhos 
a realizar, bem como os meios para concretizá-los. Constitui-
-se num instrumento institucional de organização/gestão de 
médio e longo prazo, devendo incluir, por conseguinte a bi-
blioteca e sistematizar seus fins, objetivos, e estratégias para 
seu funcionamento e integração com demais setores da insti-
tuição escolar.

A gestão escolar se constitui em uma dimensão e um 
aspecto de atuação dos seus agentes (diretores, supervisores, 
coordenadores, professores, pais, alunos, comunidade, etc.) 
que objetiva promover a organização, a estrutura, o planeja-
mento, a mobilização e a articulação de todas as condições 
materiais e humanas necessárias para garantir o crescimento 
e avanço das questões socioeducacionais dos estabelecimen-
tos de ensino.

Para que as bibliotecas escolares cumpram seu papel, 
é necessário que a equipe gestora propicie estratégias e re-
cursos de integração com todos os atores que fazem parte do 
ambiente escolar. A primeira etapa desse processo é a inclu-
são das bibliotecas nos Projetos Políticos Pedagógicos.
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Outra razão que agrava a desvalorização da biblioteca 
na escola é a cultura de não valorização dos livros. As famí-
lias nem sempre estimulam as crianças a lerem, dificultando a 
criação do hábito de leitura. Essa criança será, quando ingres-
sar na escola, o aluno que já não tem o interesse em ler e que 
poderá ter mais dificuldade em criar esse hábito. 

Contudo, a biblioteca escolar pode aproximar os alu-
nos no universo da leitura, por meio de projetos que envol-
vam a comunidade escolar e da interdisciplinaridade com os 
componentes curriculares. Esse é um trabalho que envolve a 
equipe escolar, pais, professores e alunos.

Considerando a importância na biblioteca nas escolas 
públicas, o governo federal equipa as instituições de ensino 
públicas com acervos bibliográficos de literatura e didáticos, 
com programas específicos, como Programa Nacional do Li-
vro Didático – PNLD, Programa Nacional do Livro Didático do 
Ensino Médio – PNLEM e Programa Nacional de Biblioteca na 
Escola – PNBE.

Mesmo com o acervo bibliográfico renovado nessas es-
colas, podemos encontrar espaços físicos de bibliotecas ina-
dequados, com pouca luz e ventilação e sem ambientes pro-
pícios à leitura.

Neste caso, uma maior atenção ao espaço físico seria 
importante para que o aluno tivesse prazer de ir à biblioteca 
e desenvolvesse hábitos de leitura. Nem sempre precisaria de 
recursos para se adequar o espaço físico das bibliotecas; bas-
ta apenas uma boa organização. 

 A biblioteca e suas funções 

O motivo de resgatar as razões para a desvalorização 
das bibliotecas escolares e buscar soluções é feito porque não 
podemos deixar as bibliotecas “mortas” ou isoladas dentro da 
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escola, afinal elas são espaços educadores. As atribuições des-
ses espaços são educativas e culturais. Eles contribuem sig-
nificativamente para o aprendizado dos educandos, incenti-
vando a descoberta do saber, levando-os a buscar e pesquisar 
materiais diversos., Além disso, melhoraram as habilidades 
de leitura, contribuem para obtenção de informações e ins-
trução das habilidades de manuseio de livros e pesquisa. 

Em sua função cultural, a biblioteca escolar oferece re-
ais possibilidades para a formação de leitores, por meio de 
orientação e estímulo à leitura aos alunos, docentes, colabo-
radores e a comunidade escolar. 

O bibliotecário tem, dentro desta perspectiva, a função 
de participar do processo de ensino e aprendizagem dos alu-
nos, sendo ele o elo entre sala de aula e biblioteca. Portanto, 
deve ser dinâmico, criativo e proporcionar um ambiente pra-
zeroso e de estímulo à leitura. 

O profissional que deveria atuar nesses espaços deve-
ria ser qualificado, com formação específica, e não pessoas 
advindas de remanejamentos institucionais impossibilitados 
de desenvolver a função na qual foram inicialmente designa-
dos. Porque, para exercer um trabalho eficaz na biblioteca 
escolar, o profissional deve ter como características como: o 
gosto pela leitura, um perfil pesquisador, apreciar e entender 
da organização e limpeza do ambiente, ter domínio de infor-
mática, habilidade para lidar com diversos recursos midiáti-
cos, possuir domínio do espaço de trabalho, habilidade para 
lidar com situações diversas e atípicas, ser aberto ao novo e 
participar de cursos específicos para preparação, atualização 
e aperfeiçoamento de seu conhecimento e habilidades.

Já como espaço ideal para o funcionamento da biblio-
teca escolar, há a necessidade de um local que atenda as nor-
mas de segurança com extintor de incêndio, fiação elétrica e 
iluminação adequada, e ambiente arejado e com ventilação. 
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Para ser ainda melhor, precisa-se de um lugar que seja de 
acesso fácil em um local estratégico que vise despertar o inte-
resse e a vontade de permanecia. E ainda, um bom mobiliário 
como estantes, prateleiras, mesas, cadeiras e expositores que 
atendam ao público específico. 

Conclusão 

Depois dessa breve análise, pode-se  concluir que nem 
sempre a biblioteca escolar ideal não condiz com a realidade. 
Instalações inadequadas, falta de profissionais qualificados 
e a quase inexistência de políticas públicas que promovam à 
biblioteca escolar são algumas dificuldades que ainda preci-
samos vencer.

Porém, acreditamos que a biblioteca escolar ideal pode 
ser alcançada com a reorganização dos espaços escolares e 
um trabalho de gestão participativo e colaborativo. E que as 
bibliotecas, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, 
devem contar com os profissionais qualificados que podem, 
transformar a biblioteca escolar em um espaço indispensável 
para a formação de nossos alunos. 
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Biblioteca em Ação

Amélia Vieira Neta
 Dulce Helena de Oliveira

Estefane Nunes Moreira
 Kaly Cristine Andrade Faria Lima

Romilda Helena Inácio Silva

A biblioteca deve ser vista como uma oportunidade de 
fortalecimento do ensino, , na qual o professor procure opor-
tunizar ao  aluno à busca por novas informações. Segundo 
SOBRAL ( 1982 apud PERUCCHI, 1999), a pedagogia define 
biblioteca escolar como força propulsora do processo educa-
cional.

A biblioteca é um recurso indispensável para o desen-
volvimento do processo educacional. Ensino e biblioteca são 
indissociáveis. Assim, percebendo essa importância, surge 
uma esperança para as bibliotecas brasileiras. Em 24 de Maio 
de 2010, instituiu-se a lei 12.244/10 que trata da universali-
zação das bibliotecas escolares no país e da inclusão obriga-
tória do bibliotecário até 2020. E, além disso, será obrigatório 
um acervo de livros, de no mínimo, um título para cada aluno 
matriculado.

Para Fragoso (FRAGOSO, 2002), a ação dinâmica da bi-
blioteca deverá servir ao programa escolar,  resultando na ne-
cessidade de atividades em grupo, tais como dramatizações, 
jogos, hora do conto. As bibliotecas escolares devem estar à 
disposição dos alunos e oferecer textos variados (livros, revis-
tas, palavras cruzadas, quadrinhos, almanaques, revistas de 
literaturas de cordel, textos gravados em áudio e em vídeo, 
entre outros), Na biblioteca podem existir diferenças no acer-
vo dependendo da faixa etária dos alunos. Com as crianças a 
classificação é feita por cores, e os livros são mais ilustrados, 
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auxiliando melhor a relação e consequentemente produzin-
do um contato mais agradável. Já em relação aos alunos com 
maior faixa etária a classificação é feita por etiquetas conten-
do números e letras de acordo com a CDD (Classificação De-
cimal de Dewey), linguagem usada em quase todas as biblio-
tecas.

Entretanto, as bibliotecas  precisam de ajustes obje-
tivando um melhor funcionamento  tais como melhorias no 
acervo e aumento no número de funcionários capacitados. Os 
diretores escolares precisam incluir a biblioteca em seus pla-
nos anuais visto que esquecem que a biblioteca é um recurso 
que contribui para o processo de ensino-aprendizagem.
 
Considerações finais

A população tem que se conscientizar de que a infor-
mação é essencial para a transformação da consciência de 
uma sociedade que deveria lutar por um país melhor, onde a 
educação, a saúde, os direitos humanos e a igualdade social 
deveriam ser prioridades.

Por isso acreditamos no livro, pois esse é portador do 
conhecimento de uma geração para outra, e dificilmente po-
derá ser ultrapassado por qualquer outro meio de transmis-
são das descobertas intelectuais.  Hoje, o Brasil passa por tan-
tos momentos de carências e frustações em vários segmentos 
da sociedade, principalmente na área educacional. Com a fi-
nalidade de amenizar essa situação, é preciso fazer com que a 
biblioteca escolar seja o agente de transformação do ensino, 
ou seja, uma Biblioteca em Ação.
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O papel do gestor em relação à biblioteca 
escolar

Creusa Maria de Morais

Os gestores, da maioria das escolas públicas do país, 
especialmente os gestores das Escolas Municipais de Ubera-
ba- MG encontram sérias dificuldades em transformar a Bi-
blioteca Escolar em um espaço verdadeiramente prazeroso e 
de construção de saberes, por depararem com situações que 
independem de sua vontade ou de sua capacidade de gestão 
em relação ao: 

Funcionamento: nem sempre conseguem que a bi-
blioteca atenda adequadamente aos três turnos de funciona-
mento da escola, pois na ausência de um funcionário não tem 
outro disponível para substituí-lo, há apenas um funcionário 
por turno.

Espaço   Físico: A maioria das escolas públicas de Ube-
raba, principalmente as construídas até a década de 1980 não 
foi privilegiada com um espaço próprio destinado à biblioteca 
escolar. A partir da década de 1990 as salas destinadas a bi-
blioteca escolar não são arquitetonicamente adequadas, são 
pequenas com pouco espaço para que os usuários possam 
realizar seus trabalhos adequadamente, geralmente ofere-
ce apenas uma possibilidade de cada vez: pesquisa, estudo/
leitura, empréstimo ou outra atividade. Prioriza-se um aten-
dimento de cada vez, as atividades nunca podem acontecer 
concomitantemente.

O planejamento do espaço da biblioteca deve 
ser feito em função do acervo e do uso que se 
pretende dele fazer. Além de salas para abrigar 
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o acervo geral, a coleção de referência e a de 
periódicos, devem ser previstas salas para uso 
individual e de grupos, locais específicos para 
uso de equipamentos (computadores, gravado-
res, videocassetes), lugar separado para a cole-
ção infantil para atividades com crianças me-
nores, além de salas de projeções. Tal espaço 
facilitará o planejamento e o desenvolvimento 
do programa da biblioteca. Se esse ideal não é 
possível, será necessário planejar criteriosa-
mente as atividades na biblioteca, otimizan-
do-se o uso dos locais disponíveis (CALDEIRA, 
2002, p.48).

Atendimento à comunidade escolar: o atendimen-
to fica a desejar, a pesquisa em loco é mínimo, o espaço da 
biblioteca muitas vezes se torna local de castigo para alunos 
indisciplinados e por falta absoluta de locais apropriados na 
escola, a biblioteca passa temporariamente a ser depósito de 
materiais recebidos dos órgãos públicos destinados aos alu-
nos (Kits escolares e livros didáticos).

Outra dificuldade que consideramos grave é o funcio-
namento da sala de “multimeios”, em muitas escolas, ser no 
mesmo espaço da biblioteca o que inviabiliza totalmente o 
bom atendimento nas duas atividades.       

Acervo: nem sempre o acervo atende o previsto na Lei 
12.244 de 24 de maio de 2010, Art. 2º, Parágrafo único.

Será obrigatório um acervo de livros na biblio-
teca de, no mínimo, um título para cada aluno 
matriculado, cabendo ao respectivo sistema de 
ensino determinar a ampliação deste acervo 
conforme sua realidade, bem como divulgar 
orientações de guarda, preservação, organiza-
ção e funcionamento das bibliotecas escolares 
(BRASIL, 2010, p.1).
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Até o ano de 2012 as verbas públicas eram bastante 
limitadas em relação ao “Consumo” e “Patrimônio” e na maio-
ria das vezes, insuficiente para o atendimento emergencial e 
imprescindível para o funcionamento da escola em relação à 
manutenção, conservação do prédio escolar e aquisição de 
materiais básicos para alunos atendidos pela Caixa Escolar ao 
longo do ano letivo.

Assim, mesmo com acervo maior, necessitava de atu-
alização, renovação para atendimento aos alunos que estão 
na escola por mais de 4 anos, os quais já conhecem os poucos 
títulos de seus níveis de desenvolvimento. Outro fator preo-
cupante, é o acervo não contemplar a diversidade de gêneros 
textuais atualizados e de fontes de informação destinadas aos 
variados usos escolares, tais como: enciclopédias, mapas, di-
cionários, jornais, revistas, atlas e outros materiais não im-
pressos, como: documentos sonoros, visuais e digitais.
      

Organização do acervo: cada unidade escolar organi-
za o seu acervo da melhor forma possível. O acesso a cada tí-
tulo se torna mais facilitado devido ao pequeno acervo e pelo 
mesmo não sofrer grandes alterações ao longo dos anos. As 
bibliotecas ainda não são informatizadas e o controle do uso é 
feito manualmente pelo servidor, em cadernos comuns.

Serviços e atividades: por falta de profissional habili-
tado e um coordenador de biblioteca o atendimento à comu-
nidade escolar fica fragmentada, impossibilitando uma unida-
de de ação nos turnos de funcionamento das escolas. Porém, 
percebe-se uma intenção de fazer com que a biblioteca seja 
colaborador no processo ensino-  aprendizagem.

Para os alunos da Educação Básica (Educação Infantil 
e Ensino Fundamental nível 1 – 1º ao 5º ano), são montadas 
as “caixas de leitura” de acordo com os níveis de desenvolvi-
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mento destes alunos e disponibilizadas aos professores para 
serem levadas as salas de aulas onde os próprios alunos, sob 
a orientação dos professores, escolhem espontaneamente o 
livro de sua preferência.

No Ensino Fundamental 2 ( 6º ao 9º ano) o trabalho é 
realizado pelos professores de Literatura, proposto que cada 
aluno leia no mínimo 4 livros por ano. 

Nas duas situações, o Auxiliar de Biblioteca exerce 
apenas a função de separar e entregar os livros, menospre-
zando a capacidade de atuação mais efetiva no processo- en-
sino-aprendizagem e pedagógico da escola.

Pessoal: o quadro de funcionários que atendem a bi-
blioteca é bastante escasso, sendo que em algumas unidades 
escolares há ausência do Auxiliar de Biblioteca em algum tur-
no, não existindo o Coordenador de biblioteca, e nem tão pou-
co o profissional Bibliotecário, que está previsto no Art. 2º da 
lei 4.084, de 30 de junho de 1962 de acordo com Brasil (1962, 
p.1):

O exercício da profissão de Bibliotecário, em 
qualquer de seus ramos, só será permitido aos 
Bacharéis em Biblioteconomia, portadores de 
diplomas expedidos por Escolas de Biblioteco-
nomia de nível superior, oficiais, equiparadas, 
ou oficialmente reconhecidas.

Como na maioria das escolas públicas de Uberaba, 
principalmente nas escolas municipais, não são os Gestores 
escolares que selecionam os Servidores, é muito comum o 
“aproveitamento” de servidores em processo de readaptação 
funcional por motivos de doenças adquiridas no trabalho que, 
impossibilitados de exercerem suas atividades diárias origi-
nais, são então, desviados de função cumprindo suas cargas 
horárias na Biblioteca.
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Assim, profissionais (Professores e Administrativos) 
com problemas de saúde, oriundos de diversos setores da es-
cola passam a desempenhar a função de “Auxiliar de Bibliote-
ca” sem a formação e o perfil profissional necessário para tal 
função.  Por tudo aqui exposto em relação à Biblioteca escolar 
das escolas públicas, fica claro o grau de dificuldade que os 
gestores escolares encontram em alcançarem as metas pe-
dagógicas propostas. É bastante comum ouvir popularmente 
que “A escola tem a cara do diretor”, esta crença aumenta a 
responsabilidade dos gestores escolares. 

Acreditamos que cada pessoa impõe a sua personali-
dade na sua gestão escolar. Por isso, em cada gestão pode-se 
observar por onde a escola se destaca, às vezes é organizada 
de maneira impecável, cheia de cartazes, flores, arranjos que 
chamam a atenção pela estética, mas pouco contribui e seu 
resultado pedagógico é baixo, outras gestões preocupam-se 
com o essencial, despontam em seus resultados pedagógicos, 
alunos educados, trabalho em equipe e bom relacionamento 
com a comunidade, aproxima dos resultados desejáveis em 
suas metas de ensino, consequentemente eleva seu IDEB (ín-
dice de desenvolvimento da educação básica). Neste caso, a 
biblioteca escolar organizada passa a ser um desafio para o 
gestor que prioriza o pedagógico da escola, e segundo Lemos 
(2005, p 101):

Para haver uma biblioteca, no sentido de institui-
ção social, é preciso que haja três pré-requisitos: 
a intencionalidade política e social, o acervo e os 
meios para sua permanente renovação, o impera-
tivo de organização e sistematização; uma comu-
nidade de usuários, efetivos ou potenciais, com 
necessidades de informação conhecidas ou pres-
supostas, e, por último, mas não menos importan-
te, o local, o espaço físico onde se dará o encontro 
entre os usuários e os serviços da biblioteca.
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A perspectiva de atuação da biblioteca escolar, na qual 
a integração e cooperação entre bibliotecários, professores, 
pedagogos e toda equipe da escola se torna imprescindível e 
o bibliotecário passa a se reconhecer como membro da equi-
pe escolar e ser reconhecido como agente dessa colaboração, 
participando de ações de relacionamento, não apenas com 
os professores, alunos e equipe pedagógica individualmente, 
praticando a cultura de colaboração na escola. 

Assumindo esse papel, pretende-se que o bibliotecá-
rio seja um importante orientador, no sentido de colaborar no 
processo de ensino aprendizagem, em um ambiente perme-
ado por abundância informacional, propiciando a efetivação, 
também na biblioteca, de teorias e práticas desenvolvidas no 
ambiente escolar.

Considerações finais

As mudanças na arquitetura e quadro de pessoal im-
prescindíveis na biblioteca escolar dependem exclusivamen-
te da “vontade política”, ficando a cargo da gestão escolar a 
sensibilização do poder público para a adequação das biblio-
tecas, seja na necessidade de construção de bibliotecas nas 
unidades escolares que ainda não as possuem, optando por 
locais mais adequados, distantes das quadras poliesportivas 
ou ampliações, adequações e aquisições de equipamentos ele-
trônicos para as  bibliotecas das unidades escolares que fun-
cionam de maneiras inadequadas insatisfatórias ao processo 
ensino aprendizagem.

 O anseio dos profissionais que atuam nas bibliotecas 
das escolas municipais é que seja oferecido pelas Instituições 
de Ensino Superior de Uberaba o Curso superior em Bibliote-
conomia e que a Prefeitura Municipal promova um concurso 
publico para contratação de Bibliotecários para todas as esco-
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las municipais, como é previsto em Lei.
Uma excelente alternativa para a capacitação dos Au-

xiliares de Biblioteca das Escolas Municipais de Uberaba foi 
o Curso de “Capacitação de Auxiliar de Biblioteca” oferecido 
pelo PRONATEC/ IFTM. A maioria dos servidores que atuam 
nas bibliotecas participou do curso o que levará a uma mu-
dança de atitude profissional em relação à organização das 
bibliotecas e  atendimento aos seus  usuários. 

Os cursistas tiveram a oportunidade de vivenciar a te-
oria e a prática concomitante, durante o curso, o qual foi fina-
lizado com a produção de artigos independentes orientados 
pelas professoras, após debates e profunda reflexão sobre o 
assunto. Artigos estes que juntados deram origem ao livro in-
titulado “A biblioteca no Contexto Escolar”.
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Biblioteca Escolar: Fonte de Conhecimento

Ana Cecília da Silva
Marilda Borges Carneiro

Osaina Maria Santos Paula
Raphael Antunes Pereira dos Reis  

Taila Possetti 
Virgínia Beatriz Antunes Pereira Rodrigues  

Considera-se adequado o seguinte conceito da impor-
tância da biblioteca no contexto escolar: a  mas,  um local que 
propicie reflexão e prazer  e onde se exercite a cidadania.

É um lugar de incentivo à leitura e aprendizagens, pois 
ler expande  nossa capacidade cognitiva gera reflexão, des-
perta  a criticidade e acrescenta novos conhecimentos (FRA-
GOSO, 2002).

Ocupa um espaço privilegiado na escola  e sua impor-
tância não se resume ao auxílio na educação, visto que de-
senvolve também o aspecto cultural do aluno (PERRUCCHI, 
1999). A aprendizagem acontece nas interações professor X 
aluno X equipe pedagógica e é esse contato – frequente – que 
irá disponibilizar suportes adequados para despertar o gosto 
e o interesse do aluno pela leitura.

As crianças e os jovens aprendem muito do que sa-
bem, acerca do mundo e da vida, espontaneamente, em con-
textos diversificados que abrangem o grupo familiar, o círculo 
de amigos, as micro-sociedades e os grupos em que se inse-
rem. Também sofrem influência dos meios de comunicação 
social. Mas é, sem dúvida, na escola que aprendem a siste-
matizar informações e os conhecimentos a olhar a realidade 
de forma crítica e encontrar resposta para os problemas que 
enfrentam. Aprendem a respeitar as diferenças e se constitu-
írem cidadãos. 
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Enfim, o contato com o livro enriquece culturalmente 
o indivíduo e promove a sua autonomia.  Isso sem falar,  da 
importância do livro e da leitura para a melhoria da compe-
tência e aprendizagem do código linguístico. 

A biblioteca escolar deveria ser o pilar da instituição 
de ensino. Um local cheio de vida em que as crianças tives-
sem acesso desde a fase da alfabetização, com profissionais 
preparados e motivados. Entretanto, algumas bibliotecas fun-
cionam como museus, não podendo ser visitadas  para outros 
fins além daquele insípido ‘fazer pesquisa’. É  um lugar frio, 
sombrio, habitado apenas pelo silêncio e  por um professor 
velho e mal-humorado, que não possui nem preparo nem dis-
posição para dinamizar ações que trariam vida para o lugar. 

Normalmente, o horário de funcionamento da biblio-
teca escolar coincide com das aulas. O ideal seria um horário 
após  esse término, pois   permitiria maior contato do aluno 
com os livros em sua chegada ou saída da escola. As aulas de 
Literatura poderiam ser uma extensão desse horário, com ati-
vidades direcionadas para momentos de leitura na biblioteca. 
Esses momentos podem despertar e perpetuar, no aluno, o 
gosto pela leitura.

É responsabilidade de toda comunidade escolar – e 
não só dos professores de Português – transmitir aos alunos 
uma atitude positiva em relação ao prazer de ler,  seja para se 
informar ou como forma de recreação e encarar a biblioteca 
como um espaço dinâmico de cruzamentos curriculares, difi-
cilmente conseguirá cativar os alunos para a leitura.

O acervo da biblioteca, normalmente desatualizado e 
restrito, deve ser ampliado para atender o público com seus 
interesses diversos.  Faz-se necessário, assim, campanhas de 
doação de livros e a sensibilização dos gestores para a impor-
tância de se aumentar esse o acervo.   É evidente que valorizar 
a função da biblioteca no processo de ensino-aprendizagem 
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tem que ser um objetivo assumido por toda a comunidade es-
colar, em particular pelas Direções das escolas, pelo Conselho 
Pedagógico, pelos Departamentos e pelos Professores de to-
das as disciplinas. 

Por último, não podemos deixar de mencionar, a im-
portância da cooperação interescolar e interbibliotecas para 
que possa haver intercâmbio de experiências e para facilitar a 
dinamização de exposições temáticas, itinerantes, etc. As fun-
ções do bibliotecário se interagem com a do auxiliar de biblio-
teca, e ambos devem agir em consonância atuando como um 
profissional polivalente que possua gosto pela leitura, pela 
organização do acervo, e, que seja criativo,  cooperativo e com 
empatia para agregar a equipe escolar. Esse perfil oportuni-
za a valorização deste profissional como membro da equipe e 
também a valorização de sua identidade, atualmente perdida 
e desvalorizada.

Considerações finais

Considerando todo o exposto, as bibliotecas escolares 
surgem como fonte de conhecimento libertador, valorizando 
a cultura regional e mostrando que existe um leque de possi-
bilidades no mundo. (parágrafo)

Assim, com essa oportunidade, as crianças poderão 
decidir qual caminho seguir, trazendo em sua bagagem um 
pouco do trabalho e do esforço feito para que a biblioteca pos-
sa fazer verdadeiramente parte da escola.
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A Importância da Biblioteca Escolar

Teresa Cristina Alves Ribeiro e Gobbo
Angela Cristina Misson Ferreira
Elisia Aparecida Vieira Abrahão

Marisa Nunes Gonçalves
Sara Alves Silva

Sabe-se que no período da Idade Média a biblioteca 
não tinha importância social, sendo usada como símbolo de 
poder e com acesso restrito. De acordo com Pinho e Machado 
(2011), a biblioteca foi assim desde o início até o fim da Idade 
Média. Era  considerada um depósito de livros localizado em 
locais de difícil acesso onde permaneciam os grandes sacer-
dotes. Neste local preservavam-se os manuscritos de papiros 
ou pergaminhos, as poucas coleções particulares de reis e de 
outras autoridades; um trabalho artesanal e acessível apenas 
às bibliotecas

 As bibliotecas antigas e medievais eram lugares con-
trários à ideia de laicização e de democracia, porém, não se 
negar que elas preservaram, guardando e copiando manus-
critos, tão fundamentais para o entendimento histórico. No 
Brasil, em 1810, estabeleceu-se a primeira biblioteca pública 
oficial.

O Brasil, que é um país emergente, tem deficiências ní-
tidas em se tratando de Educação. De acordo com dados anali-
sados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
há cidades em nosso país em que as crianças não têm o básico 
e consequentemente, nunca tiveram acesso a uma biblioteca.  
No entanto, essa situação está se modificando e colocando em 
evidência o papel da educação e principalmente da biblioteca 
escolar, que para alguns leitores é o único meio de se buscar 
a informação. 
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Neste sentido, a biblioteca escolar é um lugar rico em 
informações, com os mais diversificados autores e assuntos, 
um verdadeiro laboratório em que há interação entre o aluno, 
o professor e o bibliotecário e a aquisição de conhecimentos. 
Logo, esse espaço precisa ser adequadamente sinalizado ou 
de fácil acesso, sendo ainda, diferente dos outros locais da 
escola, pois tem grande relevância dentro do ambiente esco-
lar.   

 Já se sabe que a biblioteca é um importante alicerce 
para o aluno e para a escola. Importante também é que o pro-
fissional, seja o bibliotecário ou o auxiliar, esteja preparado 
para lidar com o seu público servindo de ponte entre a sala 
de aula e a instituição em questão. É necessário que conheça 
o acervo para que contribua adequadamente com o professor 
e para que este, por sua vez, auxilie o aluno.

 De acordo com Chalita (2014) a alma de qualquer insti-
tuição de ensino é o professor. Tal fala é inquestionável, tendo 
em vista que sem o professor não existe o repasse dos conhe-
cimentos básicos e fundamentais aos alunos. Assim, o pro-
fessor, por exercer função tão importante, precisa conhecer e 
explorar a biblioteca da instituição em que trabalha.  

O papel do professor em relação à biblioteca não englo-
ba organizar prateleiras e cuidar da manutenção da mesma, 
mas é de suma importância que ele conheça a variedade de tí-
tulos e materiais que o ajudarão a expandir os conhecimen-
tos (dele e dos alunos). É importante ressaltar que quando 
se usa corretamente as obras dispostas na biblioteca escolar, 
é possível que o conhecimento se multiplique, ampliando os 
horizontes dos estudantes que irão buscar “outras estações”, 
como as bibliotecas públicas.  

É válido dizer que esse espaço bem aproveitado so-
mado ao estímulo que os alunos recebem, não apenas pelos 
professores, mas pelos profissionais que trabalham nas insti-
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tuições de ensino, podem colaborar de forma grandiosa para 
o desenvolvimento do aluno.

 A tecnologia e a internet trouxeram para o século XXI 
facilidades que permitem que em segundos sejam pesquisa-
dos os mais variados temas. Tanta comodidade, em alguns 
momentos, nos fez pensar se a biblioteca estaria de certa for-
ma ameaçada. Ocorre que na realidade, um meio de informa-
ção se uniu ao outro trazendo para os leitores outras formas 
de aprendizagem. Ainda que fundamental para a aquisição de 
conhecimentos, a internet não substituiu a biblioteca, sendo 
esta última um alicerce importante na formação do leitor. 

Dentro da escola a biblioteca tem um papel essencial, 
pois é referência de leitura e espaço cultural para os discen-
tes, independente da idade e grau de formação. E as técnicas 
do profissional de biblioteca que utiliza seus conhecimentos 
direcionando da melhor forma aluno, têm um peso relevan-
te que podem refletir não só no presente, mas no futuro do 
corpo discente. A leitura que começa dentro da escola de for-
ma responsável, voltada para o crescimento intelectual, pode 
abrir caminhos para o leitor.

Considerações finais

A biblioteca no contexto escolar torna-se fundamental 
para que ocorra o processo didático, pedagógico, cultural e de 
ensino-aprendizagem, sendo ela um elemento de ligação en-
tre o professor e o aluno na leitura para pesquisa e construção 
de novos conhecimentos. 

Vale destacar o papel do bibliotecário e a importância 
dos conhecimentos técnicos, para estabelecer uma relação 
positiva com o público. Requer que se mantenha a harmonia, 
a organização e acessibilidade buscando um ambiente praze-
roso que desperte o desejo, de quem a frequenta, de adquirir 



92

novos conhecimentos. 
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O acesso à biblioteca, inicialmente, era restrito a algu-
mas classes sociais. Não se tinha o direito de frequentar as 
bibliotecas sequer ler algumas obras, a leitura não era uma 
necessidade primordial para a época. Contato com livros era 
para poucos, que por sua vez, sobressaiam aos demais (QUI-
NHÕES, 1999). Atualmente acredita-se que:

a prática da leitura combate a ignorância, é 
uma atividade de inserção sociocultural na so-
ciedade, no mundo globalizado, aqueles que 
dominam a leitura, que tem o hábito de ler 
constantemente e que sabem interpretar o que 
ler, conseguem evitar a alienação e de ser ma-
nipulado por outros (EDUVIRGES, 2012). 

Diante disso, surge a biblioteca escolar. Segundo Qui-
nhões (1999), o objetivo da biblioteca escolar é contribuir di-
retamente nas unidades de ensino deixando à disposição de 
alunos e professores o material necessário para pesquisas e 
construção da aprendizagem. Também deve ser um local que 
promova hábito e prazer pela leitura.

Com o passar do tempo, a cultura de ler livros impres-
sos foi substituída por uma série de recursos tecnológicos 
como celulares, computadores, notebooks, tablets, entre ou-
tros. A mídia impôs novos paradigmas relacionados ao prazer 
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e entretenimento, tornando o livro algo obsoleto. Portanto, 
ler  tornou-se mais um entre os vários deveres escolares.

No entanto, a falta da leitura não é apenas efeito da 
concorrência com outros meios de comunicação, e sim refle-
xo de um sistema educacional que há várias décadas vem se 
deteriorando. 

Assim, o papel da biblioteca escolar é resgatar os valo-
res culturais da leitura com atividades que despertam emo-
ções e sentidos tais como: exposições, promoção da leitura 
teatral, projetos no campo da arte e disponibilização dos re-
cursos midiáticos (FRAGOSO, 2002).

Para Eduvirges (2012), as atividades necessitam de 
parceria entre equipe pedagógica e professores, explorando 
a leitura numa ação de grande valor para despertar a consci-
ência, o prazer e a valorização da educação em sua formação 
social e profissional.

Para a revitalização das bibliotecas, necessita-se, não 
apenas de um espaço adequado e um acervo de um profissio-
nal consciente, com sensibilidade e habilitações básicas para 
manter esse espaço completo. Esse profissional é o bibliote-
cário que possui formação superior e registro no conselho 
de biblioteconomia, juntamente com o auxiliar de biblioteca 
ou técnico em biblioteconomia que atendem adequadamente 
aos usuários Infelizmente, esta não é a realidade. O profissio-
nal que coordena a biblioteca, , frequentemente  é um profes-
sor da área de letras, pedagogia ou magistério voltado para 
o desenvolvimento de projetos de leitura na biblioteca com 
um auxiliar (EDUVIRGES, 2012). Em muitos casos, o profes-
sor está em fase de aposentadoria, readaptação. e não possui.

Considerações finais

A compatibilidade entre os meios utilizados e as polí-
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ticas públicas são fundamentais para se alcançar os objetivos 
da educação. É urgente a capacitação do educador, a revitali-
zação dos espaços de leitura e a inserção de atividades para 
recriar o hábito da leitura.
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Liciane Mateus da Silva
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Viemos de um histórico processo de exclusão social 
desde a época da colonização portuguesa. A divisão de clas-
ses fomentada pelo capitalismo também se mostrou como um 
fator de extrema relevância para a constituição desse cenário. 
O país se dividiu em classes, em grupos mais privilegiados e 
grupos dos excluídos e, até mesmo, marginalizados. Essa dua-
lidade constituiu nossa sociedade plural, rica de diversidades 
e de desigualdades.

Aliada a tudo isso, a globalização contribui com as mu-
danças sociais aceleradas, exigindo do indivíduo adaptabili-
dade, capacidade crítica e aquisição de novos conhecimentos. 
Essa nova ordem mundial impõe à sociedade, cada vez mais, 
o desenvolvimento do conhecimento por meio de aprendiza-
gem ativa e cooperativa, cuja leitura reflexiva se torna funda-
mental para a percepção de mundo.

A educação é a base do desenvolvimento social, cul-
tural e econômico de uma nação e, para um desenvolvimen-
to educacional significativo, deve haver aquisição, produção 
e divulgação do conhecimento de formas apropriadas. Para 
Freire (1988, p.76), “aprendemos, não apenas para nos adap-
tar, mas, sobretudo, para transformar a realidade, para nela 
intervir, recriando-a”. A leitura reflexiva é uma forma de com-
preender a realidade, levando ao entendimento do texto, à 
crítica com base em diferentes princípios e pressupostos e à 
busca de novas implicações. 
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Para Sabino (2008, p. 2-3): 

A leitura reflexiva permite ampliar conheci-
mentos e adquirir novos conhecimentos ge-
rais e específicos, possibilitando a ascensão de 
quem lê a níveis mais elevados de desempenho 
cognitivo, como a aplicação de conhecimentos 
a novas situações, a análise e a crítica de textos, 
atos e fatos e a síntese de estudos realizados. 
Com a leitura reflexiva, o leitor desperta para 
novos aspectos da vida em que ainda não tinha 
pensado, desperta para o mundo real e para o 
entendimento do outro ser. Assim os seus hori-
zontes percepcionais são ampliados. A comuni-
cação oral e/ou escrita adquire maior fluência 
através da prática da leitura reflexiva. O leitor 
torna-se progressivamente mais capacitado 
para se autonomizar cultural e civicamente. 

A leitura é considerada para alguns autores como a 
mola propulsora e o alicerce da sociedade. Popper (1992, p. 
101) acredita que “o livro é o bem cultural mais importante da 
Europa e talvez da humanidade”. Para Brandão (1997, p.22):

Ao promover a interação entre indivíduos, a 
leitura, compreendida não só como leitura da 
palavra, mas também como leitura de mundo, 
deve ser atividade constitutiva de sujeitos ca-
pazes de interligar o mundo e nele atuar como 
cidadão.

Ainda, para Grossi (2008, p.3):

Pessoas que não são leitoras têm a vida restri-
ta à comunicação oral e dificilmente ampliam 
seus horizontes, por ter contato apenas com 
ideias próximas das suas, nas conversas com 
amigos. [...] ‘é nos livros que temos a chance 
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de entrar em contato com o desconhecido’, 
conhecer outras épocas e outros lugares – e, 
com eles, abrir a cabeça. Por isso, incentivar a 
formação de leitores é não apenas fundamen-
tal no mundo globalizado em que vivemos. É 
trabalhar pela sustentabilidade do planeta, ao 
garantir a convivência pacífica entre todos e o 
respeito à diversidade. 

A leitura reflexiva é vista, dessa forma, como um ato 
que vai além da mera decodificação de símbolos, represen-
tando também uma ferramenta para a inclusão social. A exclu-
são social é percebida tanto por analfabetos no sentido literal, 
que são aqueles que não conseguem realmente decodificar as 
letras e formar palavras, quanto por analfabetos funcionais, 
que conseguem decodificar os símbolos, mas não conseguem 
fazer contextualizações e interpretações da leitura, impondo 
limitações e até restrições que afetam sua qualidade vida e 
seu quotidiano. 

A leitura reflexiva possibilita o desenvolvimento e 
aplicação de novos conhecimentos, desperta no leitor ideias 
nunca antes pensadas, melhora a comunicação oral e escri-
ta e desenvolve autonomia e capacidades cognitivas, promo-
vendo, graças aos aspectos informativos e formativos, formas 
de se inserir na sociedade em que vive. A leitura reflexiva e 
orientada ainda permite o despertar de valores e princípios 
humanísticos e éticos. O aluno, que tem contato íntimo com 
a leitura na escola, leva conhecimento e informação ao seio 
familiar, motivando os membros da família a desenvolver me-
lhores hábitos, contribuindo para uma melhor qualidade de 
vida.

Os espaços de cultura e informação muito bem concre-
tizados pelas bibliotecas de nosso país são fontes de aprendi-
zado, de inserção na sociedade e de liberdade intelectual. O 
indivíduo que deseja conceber conhecimento pode usufruir 
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de uma coletânea de materiais impressos e digitais que fazem 
parte desse arsenal cultural chamado Biblioteca, seja pública, 
comunitária, especializada ou escolar.

O papel da biblioteca escolar no contexto da inclusão

A biblioteca escolar é um espaço formal da escola que 
deve facilitar o processo de ensino e aprendizagem, local este 
em que o aluno deve ter prazer em estar e não obrigação para 
somente realizar pesquisas solicitadas pelos professores dos 
mais dliversos conteúdos. Deve ser um local de visita constan-
te em busca de conhecimentos diversos, lazer, entretenimen-
to e descobrimentos.

A carência econômica de milhares de famílias brasilei-
ras não permite que consigam adquirir livros e recursos didá-
ticos para seus filhos; dessa forma, a biblioteca escolar entra 
como colaboradora no processo de inclusão, permitindo o 
acesso gratuito à informação e à cultura, elevando o grau de 
participação democrática na sociedade.

Um acervo ideal de uma biblioteca escolar é compos-
to por vários materiais bibliográficos e multimeios de forma 
que atenda a toda comunidade escolar. A infraestrutura deve 
atender a todos os usuários com materiais bem expostos e de 
fácil acessibilidade, estimulando a apropriação do conteúdo. 
Uma biblioteca escolar inclusiva é aquela que propõe ativi-
dades educacionais e colabora para que o aluno se torne um 
usuário habitual e não somente eventual.

A biblioteca escolar é um departamento que deve es-
tar intimamente ligado aos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, fazendo o link aluno-professor-bibliotecário. O profes-
sor ministra o conteúdo e o aluno busca a biblioteca na figura 
do bibliotecário e/ou demais profissionais do departamento 
como os assistentes e auxiliares, que devem estar capacita-



102

dos e habilitados a fornecer informações, além de estimular 
o aluno a buscar outros materiais e favorecer o aumento do 
interesse por mais informações, que vão além do conteúdo 
ministrado pelo professor. É ainda, um local ideal para que o 
educando pratique sua autonomia na busca do conhecimento, 
desenvolva sua capacidade crítica e suas habilidades na busca 
por informações e consulte as mais variadas fontes e supor-
tes, gerando  hábitos que irão permear toda sua vida escolar. 

Os profissionais da biblioteca escolar devem se incluir 
no processo educativo, especificamente na formação do edu-
cando, participando do processo pedagógico; do planejamen-
to escolar; comunicando diretamente com o corpo docente 
e mantendo contato com o conteúdo ministrado; apoiando 
a busca e seleção de informações e ministrando oficinas que 
esclareçam as dúvidas da comunidade escolar. Ademais, as 
ações da biblioteca devem estar intimamente envolvidas no 
projeto político pedagógico da escola.

No processo de inclusão social, a biblioteca escolar 
deve se aliar ao corpo docente na intenção de conduzir um 
maior número possível de alunos para utilizar os serviços 
desse departamento escolar; professores e bibliotecários, em 
conjunto, devem indicar referências bibliográficas e devem 
estimular a busca por várias obras que tratam do mesmo as-
sunto para que o aluno consiga desenvolver diferentes pontos 
de vista através de diversas concepções.

As leituras individuais e em grupo podem ser estimu-
ladas tanto em sala de aula quanto na biblioteca, requerendo 
cuidados e acompanhamento especiais, na medida em que 
deve haver sempre uma discussão após a leitura para apro-
fundar e esclarecer as ideias expressas nos textos, promoven-
do, dessa forma, o desenvolvimento de questionamentos crí-
ticos sobre os temas, motivação e comunicação.
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Reformulações da prática na biblioteca escolar 

A biblioteca escolar é um ambiente de acesso e uso da 
informação através da leitura de livros, textos da internet, ví-
deos, DVDs e outros. Nesse âmbito, esse departamento esco-
lar, de elevada significância no contexto do ensino e  aprendi-
zagem, deve reestruturar suas práticas com o intuito de aper-
feiçoar a prática pedagógica e, consequentemente, a formação 
integral do aluno como cidadão participativo. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da biblioteca 
escolar devem ser realizadas interdisciplinarmente, basean-
do-se nos interesses e na participação dos próprios alunos de 
forma a motivá-los e promovendo o desenvolvimento educa-
cional. 

Há diversos exemplos de atividades que ajudam a es-
timular o hábito da leitura na biblioteca escolar como, por 
exemplo, convidar um autor para ir à escola e falar sobre sua 
publicação; aconselhar a leitura de um determinado livro se-
manalmente; configurar um cantinho da leitura, com a partici-
pação de grupos de discussão mediados por professores; pro-
mover seminários sobre temas interdisciplinares, agregando 
conteúdos de várias disciplinas; trabalhar a dramaturgia por 
meio da realização de peças teatrais, recitais de poemas e  ro-
mances; realizar feiras do livro em colaboração com editoras; 
desenvolver ações comunitárias que sensibilizem a família do 
educando, ressaltando a importância da leitura.

Como forma de atrair a comunidade para o mundo da 
leitura e consequentemente da inclusão, as ações culturais im-
plementadas nesses ambientes podem contribuir para a for-
mação continuada e o despertar do gosto pela leitura, como 
o exemplo da Biblioteca de São Paulo – BSP que, desde sua 
inauguração, vem contribuindo nesse aspecto, cujo acervo é 
constituído de várias obras em seus mais diversos suportes, 
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garantindo acessibilidade, recursos audiovisuais, uma arqui-
tetura diferenciada e apoiada pela cultura digital e espaços 
atrativos.  

Considerações finais

Conclui-se que para a reformulação efetiva e signifi-
cativa das práticas na biblioteca escolar, o trabalho deve ser 
contínuo quanto à formação e preparo dos professores, dos 
profissionais da biblioteca e demais envolvidos na prática pe-
dagógica que necessitam sempre de formação continuada e 
desenvolvimento de novas posturas e conceitos quanto a real 
relevância da leitura no contexto escolar, que transcende o 
cumprimento do currículo e do ensino conteudista, formando 
o aluno para a vida. 
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A biblioteca escolar deve funcionar como um labora-
tório, oferecendo vários recursos que contribuem para a dis-
seminação do conhecimento. Diante disso, contribui com a 
formação de hábitos e habilidades que o educando vai adqui-
rindo no decorrer de sua vida escolar. A biblioteca proporcio-
na acesso a uma variedade de textos e possui a incumbência 
de colaborar, direta e indiretamente, com a base de formação 
do aluno, no que diz respeito ao ensino formal, e incentivar o 
hábito da leitura.

A leitura nem sempre é apenas prazer. Na verdade, na 
maioria das vezes, lemos por necessidade, por exemplo, pre-
cisamos utilizar um equipamento ou fazer um novo prato com 
base em uma receita; queremos saber das últimas notícias; 
precisamos estar atualizados em nossa área do conhecimen-
to; precisamos obter certa informação em um determinado 
momento; precisamos estudar para uma prova, ou concurso; 
ou precisamos conferir um texto que escrevemos, entre inú-
meros outros motivos. Nesses casos, o prazer decorre da con-
secução do objetivo que motivou a leitura.

A biblioteca que pretende levar seus usuários à pro-
ficiência leitora, precisa empenhar-se em fornecer variadas 
oportunidades, quer dizer, provocar situações diversas em 
que a leitura se faça necessária por diferentes e reais motivos.
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Para cada tipo de leitura: por prazer, para estudar, para 
buscar uma informação rápida ou para saber o que ocorre no 
mundo, utilizamos determinadas estratégias. São estratégias 
que variam de um leitor para outro ou mesmo de um obje-
tivo para outro: para obtermos o sinônimo em um dicioná-
rio ou para ler um poema, utilizamos estratégias diferentes. 
Também, dois leitores podem buscar a mesma informação em 
um mesmo texto e, para isso, utilizarem estratégias bastante 
distintas. 

A habilidade para pesquisar, entre os inúmeros tipos 
de textos e para buscar as informações de que se necessita, é 
adquirida com a prática e com a orientação de bibliotecários 
e auxiliares de biblioteca. É preciso auxiliar os usuários a per-
ceber que há vários tipos de leitura, cada um com seus obje-
tivos e suas estratégias específicas. Para isso, bibliotecários 
e seus auxiliares devem estar atentos, promovendo o cons-
tante questionamento e propondo desafios que estimulem o 
reconhecimento e o desenvolvimento dessas estratégias. A 
biblioteca escolar é sim agente de formação de leitores, prin-
cipalmente das crianças e jovens que serão participantes da 
construção de uma sociedade mais justa e integrada.

A realidade das bibliotecas escolares

A realidade da biblioteca escolar vem demonstrando 
certa preocupação devido à falta de investimento, de recursos 
e de profissionais da área.  Às vezes, quem atua nesse espaço, 
é um profissional remanejado de outra área, cheio de regras 
e sem a mínima de vontade de dinamizar a biblioteca. Assim, 
deve-se evitar transformar a biblioteca em depósito de livros 
e/ou de objetos, lugar de castigo, ou de reprografia, e, além 
disso, deve-se procurar uma maior flexibilidade das normas e 
proibições tão constantes nesses lugares.
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Torna-se necessário, também, que o bibliotecário e 
seus auxiliares de biblioteca estejam à frente das bibliotecas 
escolares desenvolvendo, contribuindo e participando do 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos, juntamente 
com os professores.

Funções da biblioteca escolar

Em relação às suas funções, a biblioteca escolar cons-
titui a ligação entre a literatura e seus possíveis usuários. A 
função da biblioteca está integrada com a função da comuni-
dade e da escola.  Portanto, biblioteca e escola se completam 
e se sucedem em diferentes etapas da vida de um indivíduo, 
sendo função da primeira:

1º cooperar com o currículo escolar.
2º proporcionar aos usuários materiais diversos e ser-

viços bibliotecários.
3º orientar e estimular os alunos em todos os aspectos 

da leitura.
4º participar dos programas e atividades da escola.

Bibliotecas escolares e aplicabilidade da lei 12.244/10

Em 24 de maio de 2010, o Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, através do Congresso Nacional, san-
cionou a Lei nº 12.244/10 que trata da universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do país, sendo publica-
da no diário oficial em 25 de maio de 2010. A partir desta lei 
podemos destacar a importância da biblioteca escolar, recur-
so indispensável para o desenvolvimento da aprendizagem, 
tanto de alunos quanto educadores, contribuindo para um 
ensino de qualidade.
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Considerações finais

A biblioteca escolar pode contribuir como um agente 
de transformação das crianças e dos jovens, os quais podem 
participar da construção de uma sociedade mais justa e inte-
grada. Dessa forma, é necessária a adequação desse espaço e 
a presença de profissionais bem preparados, a fim de se po-
tencializar o gosto pela leitura e a busca pelo conhecimento.
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 A função da biblioteca escolar é tema de discussão e 
estudo de vários estudiosos devido ao papel educativo e cul-
tural que pode desempenhar no despertar para a leitura no 
ensino básico. A biblioteca é um espaço que possui diferentes 
recursos para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem 
como: livros, periódicos, enciclopédias, filmes, dicionários, 
dentre outros, que podem estimular significativamente a lei-
tura e a aprendizagem como um todo. 

 Para que a biblioteca cumpra sua função pedagógica 
com êxito, é imprescindível a interação de vários elementos 
como: recursos humanos com formação especializada, acervo 
compatível com a quantidade e nível dos alunos, espaço físico 
adequado, ambiente agradável e interação entre os compo-
nentes da equipe pedagógica.

Perucchi (1999, p.2) afirma que a finalidade da biblio-
teca escolar:

é contribuir ativamente com a educação co-
locando à disposição dos professores, alunos 
e demais interessados, o material necessário 
para o enriquecimento do programa escolar, 
habilitando-os a utilizar os livros e desenvolver 
a capacidade de pesquisa, além de sustentar os 
programas de ensino. 
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De acordo com Eduvirges (2012), ao frequentar a es-
cola, a criança dá continuidade ao processo de aprendizagem 
por meio da leitura constante e assistida. Já Paiva e Oliveira 
(2010, p.2) afirmam que: 

a escola tem como uma de suas funções pri-
mordiais a formação do indivíduo leitor, pois 
ela ocupa o espaço privilegiado de acesso a lei-
tura, é imprescindível que a escola crie possi-
bilidades que oportunizem o desenvolvimento 
do gosto pela leitura por intermédio de textos 
significativos para os alunos.

Todavia, o que observamos na escola é a leitura como 
mera decifração de palavras, concepção que se distancia da 
visão real e verdadeira que se deve ter da leitura na vida do 
indivíduo e, mesmo no que se refere à simples decodificação 
de signos, muitos alunos apresentam grandes dificuldades e 
não conseguem ler. E, em consequência da sua aparente fal-
ta de sentido, a leitura acaba se tornando difícil e monótona 
para a maior parte dos alunos. Logo, uma prática assim, tão 
desapontadora, costuma fomentar as imagens negativas que 
os alunos fazem a respeito dos livros e da leitura.  

A leitura é fundamental na vida de qualquer indivíduo, 
pois por meio dela pode-se desenvolver e aperfeiçoar o vo-
cabulário, obter diferentes tipos de conhecimento, despertar 
a imaginação e a capacidade crítica, adquirir as habilidades 
para compreender o que está implícito no texto. A prática de 
leitura deve ser incentivada desde a infância para que forme 
cidadãos críticos, conscientes e capazes de refletir sobre di-
ferentes assuntos. O contato com o livro e com as histórias 
narradas nas obras literárias permite que o leitor faça viagens 
pelo mundo da fantasia e da imaginação, conheça lugares, 
costumes e culturas diferentes. Dessa maneira, vemos que 
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a verdadeira leitura vai além da decodificação dos signos e 
permite a aquisição de conhecimento, prazer, diversão, além 
de inserir o ser humano em um mundo globalizado. E cabe à 
escola a tarefa de incentivar o gosto pela leitura.

De acordo com Wisniewski e Polak (2009, p.2):

Precisamos compreender que a leitura além de 
proporcionar momentos de lazer, é uma ferra-
menta indispensável se quisermos fazer parte 
de uma sociedade com capacidade para ser re-
almente livre e atuante.  

Enfim, a leitura permite e facilita o conhecimento em 
diferentes conteúdos e contribui com a educação e cultura. 
Diante do que expomos sobre a contribuição e o enrique-
cimento da leitura para a aprendizagem e a cultura, acredi-
tamos que a biblioteca escolar é um espaço da escola privi-
legiado para propiciar o contato com o mundo dos livros e, 
por isso, pode ser uma grande aliada no processo de ensino-
-aprendizagem. 

Cabe ao bibliotecário e o auxiliar de biblioteca realizar 
um bom trabalho para extinguir a ideia negativa que muitos 
alunos sustentam sobre os livros e a leitura e eliminar o este-
reótipo de que a biblioteca é o espaço do castigo, pois há pro-
fessores que mandam o aluno para a biblioteca como punição. 
Por isso, o aluno tem uma visão equivocada sobre a biblioteca 
e não a vê como um espaço agradável que pode ampliar o seu 
conhecimento, propiciar uma viagem ao mundo da imagina-
ção e da fantasia por meio da leitura das histórias e dos con-
tos.

Para contribuir ativamente com a aprendizagem, além 
de empréstimos de livros e da orientação quanto às consul-
tas para pesquisas, o bibliotecário e o auxiliar de biblioteca 
precisam desenvolver projetos e atividades de leitura com o 



115A BIBLIOTECA NO CONTEXTO ESCOLAR

objetivo de incentivar os alunos a lerem. Fragoso (apud EDU-
VIRGES 2012, p.35) apresenta algumas das principais funções 
do bibliotecário e do auxiliar de biblioteca como:

participar ativamente do processo educacio-
nal, planejando junto ao quadro pedagógico as 
atividades curriculares.[...];  fazer do espaço fí-
sico da biblioteca um motivador de leitura, um 
local harmonioso, de modo  que os leitores se 
sintam atraídos por ela;  estimular os alunos, 
através de atividades simples, [...] a desenvol-
verem o “gosto de ler”;  proporcionar informa-
ções básicas que permitam ao aluno formular 
juízos inteligentes na vida cotidiana;  oferecer 
elementos que promovam a apreciação literá-
ria, a avaliação estética e ética[...].

Os projetos de leitura da biblioteca devem ser desen-
volvidos em parceria com o professor para que realmente 
despertem o gosto pela leitura e melhorem a aprendizagem 
do aluno. Diversas são as atividades que o bibliotecário e o 
auxiliar de biblioteca podem desenvolver na escola como: a 
hora do conto, contação de história, varau de poesia, criação 
de história, teatro, etc. Para a realização de algumas ativida-
des, o bibliotecário também pode levar convidados, como por 
exemplo, uma contadora de história. Ao ouvir uma história 
bem contada e com bastante entonação, o aluno pode ser le-
vado ao mundo da fantasia e da imaginação, criando hipóte-
ses sobre a ação dos personagens e/ou sobre o final da histó-
ria. Com isso, a contribuição para o crescimento cognitivo e 
intelectual do aluno é imensurável.

Entretanto, para que tais atividades sejam bem re-
alizadas, atraentes, produzam resultados positivos para a 
aprendizagem e aumentem a frequência do aluno no ambien-
te de leitura, a biblioteca precisa oferecer recursos suficien-
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tes como sala de leitura adequada; ambiente agradável e com 
livre acesso; acervo variado, atualizado e compatível com o 
nível e quantidade de alunos. 

O trabalho do auxiliar de biblioteca é de grande im-
portância para facilitar e intermediar o contato entre leitor 
e livro no processo educativo, mas precisa esse profissional 
necessita ser capacitado e participar de cursos de formação 
continuada, como cursos de contação de histórias, de elabora-
ção de projetos, desenvolvendo seu trabalho com criatividade 
e competência. Como afirma Eduvirges (2012, p.5):

para que o bibliotecário consiga exercer o seu 
papel na biblioteca escolar, ele precisa estar 
atualizado e em formação continuada, pois na 
sociedade da informação, novas práticas de 
aprendizagem da educação e novos suportes 
de informação estão cada vez mais presentes 
no cotidiano, e a biblioteca escolar também 
precisa acompanhar as mudanças que ocorrem 
a todo momento.

É fundamental que todos os membros da escola se 
conscientizem da importância de uma biblioteca escolar di-
nâmica e atuante para despertar o gosto e o prazer de ler, pois 
como afirmamos anteriormente, por meio da leitura, o aluno 
desenvolve o cognitivo, adquire conhecimento e adquiri no-
vas técnicas de aprendizagem.

Considerações finais

Diante do que foi apresentado, conclui-se que, ape-
sar dos problemas existentes nas bibliotecas escolares como 
acervo insuficiente, profissionais sem capacitação, ambiente 
inadequado, entre outros fatores, esse departamento da esco-
la é ainda um importante agente que contribui com o ensino. 
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Ressaltamos, ainda, o quanto a leitura é importante na 
vida de qualquer indivíduo, seja para contribuir com o ensi-
no-aprendizagem, seja para torná-lo mais crítico, reflexivo e 
consciente da realidade que vive. Dessa forma, constatamos 
que a biblioteca, por ser capaz de motivar e despertar o pra-
zer de ler, contribui ativamente com a educação.
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A Biblioteca e o Despertar do Prazer Pela 
Leitura

Gianna Andréia Ferreira Gobbi 
Liciane Mateus da Silva

Patrícia Campos Pereira

A educação é, sem dúvidas, a mais importante mola 
propulsora do desenvolvimento socioeconômico e cultural de 
um país, entretanto, para que o desenvolvimento educacional 
seja alavancado, o ambiente precisa ser apropriado de tal for-
ma a obter ou produzir o conhecimento, sendo a biblioteca um 
desses ambientes. O conjunto de símbolos, que é a escrita, se 
transforma em leitura e se traduz em aprendizagem quando 
descobrimos a mensagem que o autor traz em sua narrativa, 
comparando as próprias experiências com as escritas do tex-
to, descobrindo novos conceitos e ressignificando os antigos. 
Dessa forma, o papel da biblioteca nas escolas é muito impor-
tante, principalmente no que se refere à disponibilidade de 
livros ideais para cada faixa etária ou temas mais apropriados 
para cada tipo de leitor.

O despertar para o desejo de ler é a  busca do conhe-
cimento interior e pessoal, em que os processos de constru-
ção, desconstrução e reconstrução estão ativados dentro de 
cada sujeito.  Assim, a leitura reflexiva permite o despertar da 
consciência que se transforma em valores humanos e éticos, 
além de ser um divertimento saudável e auxiliar na constru-
ção da personalidade do sujeito.

As crianças de seis meses de idade podem ser estimu-
ladas a desenvolver o prazer pela leitura através dos contos 
de fadas. A família pode dar continuidade a este estímulo, à 
medida que a criança cresce até a pré-adolescência, não só 
lendo para as crianças, mas também as presenteando com li-
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vros e levando-as em eventos relacionados à literatura.  
É importante observar que para crianças com faixa 

etária entre quatro e dez anos é indicada a leitura de textos 
ou histórias com uma estrutura simples, identificando carac-
terísticas opostas dos personagens e enfatizando aquilo que 
lhes deve ser ensinado com facilidade. Para as crianças que 
não possuem capacidade de leitura autônoma, torna-se atri-
buição dos familiares assumirem a responsabilidade de ler os 
contos e as histórias, utilizando-se de teatralização e gesticu-
lação adequadas, de modo que a criança vá entendendo as pa-
lavras ao mesmo tempo em que lhe desperta os sentimentos 
descritos na narrativa. Como as crianças requerem histórias 
de fácil entendimento, devemos promover esta condição para 
que não aconteça o contrário, ou seja, se elas não entenderem 
a história poderão se desestimular. 

A imaginação e a capacidade de projeção no mundo 
das imagens mentais são muito ativas em crianças de até dez 
anos de idade e as histórias ou contos representam uma for-
ma de dar sentido e significado ao mundo e às experiências 
que vivenciam.

A família é a primeira estrutura social em que a criança 
se desenvolve, é onde ela dá seus primeiros passos para viver 
em sociedade, aprendendo a dividir, compartilhar, estabele-
cer limites, etc. Os pais ou responsáveis são os primeiros a se 
preocuparem com o desenvolvimento cognitivo das crianças, 
observam as primeiras palavras e seus significados, buscam 
uma estratégia para despertar o gosto pela leitura nos filhos. 
Assim, eles podem e devem procurar a biblioteca da escola 
para se informarem melhor e buscarem livros indicados para 
ler para os seus filhos.

Devemos considerar o ambiente familiar e escolar 
para desenvolvermos estratégias eficazes de motivação para a 
leitura. Mas sem dúvidas, a biblioteca escolar exerce papel re-
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levante nesse processo, uma vez que dá suporte, fornecendo 
as obras para a leitura e também a orientação para pesquisas. 

Na escola, os professores devem desenvolver estraté-
gias adequadas para estimular a leitura de acordo com a faixa 
etária dos seus alunos, criando situações com o objetivo de 
promover a necessidade de ler. Não somente os professores 
das disciplinas de línguas podem aplicar estratégias para es-
timular a leitura, mas todos os professores, como os de Edu-
cação Física,  Ciências Naturais ou Matemática. A leitura refle-
xiva é necessária para desenvolver o conhecimento em todos 
os níveis e em todas as disciplinas. Não se pode esquecer que 
a compreensão de muitos fenômenos que acontecem em nos-
so cotidiano e também na construção de muitas das maravi-
lhas da tecnologia que a sociedade hoje se beneficia, é fruto 
da conjugação de conhecimentos provenientes de diferentes 
áreas disciplinares. Os grandes cientistas e pesquisadores um 
dia também foram crianças  foram bem estimuladas e cresce-
ram em busca do conhecimento e, através dele, transforma-
ram o mundo. Portanto, a comunicação é imprescindível para 
estabelecer ligações entre as diferentes áreas disciplinares e 
isso implica a leitura reflexiva de diferentes textos e clareza 
na troca de conhecimentos.

O desenvolvimento da interação escola-biblioteca-fa-
mília representa um círculo necessário para que o professor e 
os pais possam ir ao encontro dos interesses e conhecimentos 
prévios dos alunos a fim de incentivá-los a ler. Pretende-se, 
dessa forma, que o aluno adquira o hábito e o prazer da/pela 
leitura. 

Por essas razões, muitos países consideram como uma 
das grandes prioridades na educação, o estímulo e o desper-
tar de hábitos de leitura logo a partir da primeira infância.

O efeito da leitura de livros adequados para as crianças 
de seis meses a dez anos como, por exemplo, os Contos de 
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Fadas lidos em conjunto e em voz alta, possuem fortes poten-
cialidades de motivação, permitindo uma maior envolvência 
nas discussões subsequentes. Nessas discussões, podemos 
trabalhar valores morais, culturais e tantos outros temas que 
irão refletir por toda a vida da criança.

É na primeira infância, quando os familiares assumem 
a responsabilidade da leitura para as crianças, que é conve-
niente selecionar os melhores conteúdos para ensinar valores 
morais e regras sociais, ao mesmo tempo em que se ensinam 
tais preceitos, introduz o prazer da leitura através de parábo-
las, contos de fadas entre outros tipos de textos.

A importância do caráter lúdico na leitura

O caráter lúdico é muito importante para motivar a lei-
tura na infância e, para transmitir melhor os sentimentos dos 
personagens para as crianças, a leitura deve ser feita pausa-
damente com gesticulação e entonação de voz, ou seja, uma 
teatralização. O ideal é promover uma reflexão compartilha-
da, na qual cada criança dirá o que entende sobre os persona-
gens e a ação narrada.

A magia de contar histórias é o caminho para a leitura 
na infância, pois é quando as crianças passam a gostar das 
palavras e de ouvir contos, além de se animarem ao relatarem 
momentos de sua vida para pessoas próximas. Mesmo não en-
tendendo nada, a criança percebe se os livros existentes na 
casa têm ou não valor para os membros da família. Conforme 
esclarece Abramovich (2003, p.24): 

O primeiro contato da criança com um texto é 
feito, em geral, oralmente. É pela voz da mãe 
e do pai, contando contos de fada, trechos da 
Bíblia, histórias inventadas tendo a gente como 
personagem, narrativas de quando eles eram 
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crianças e tanta, tanta coisa mais... Contadas 
durante o dia, numa tarde de chuva ou à noite, 
antes de dormir, preparando para o sono gos-
toso e reparador, embalado por uma voz ama-
da... É poder rir, sorrir, gargalhar com as situa-
ções vividas pelos personagens, com a ideia do 
conto ou com o jeito de escrever de um autor 
e, então, poder ser um pouco cúmplice desse 
momento de humor, de gozação. 

Partindo do pressuposto de quanto mais cedo a crian-
ça tiver contatos com os livros certos e perceber o prazer que 
a leitura produz, maior será a probabilidade de nela nascer, de 
maneira espontânea, o amor aos livros. Segundo Otte; Kovacs 
(2014, p 3):

Há relatos de poetas e escritores que descobri-
ram no decorrer de sua vida que seu amor à 
literatura, e mesmo muitas de suas poesias e 
de seus contos, tiveram o seu nascedouro já na 
sua primeira infância.

Desde muito cedo a criança gosta de ouvir a história de 
sua vida e, da reunião de histórias do passado, constrói o qua-
dro dela mesma no presente. A literatura é importante para 
o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil. 
Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de 
forma mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo.

Os estudantes pré-adolescentes e adolescentes devem 
aprender como organizar material para as suas pesquisas, se-
parando os livros que lhes interessam, bem como os textos e 
artigos na internet, selecionando-os de acordo com a finali-
dade dos trabalhos escolares, extraindo as informações que 
consideram necessárias. Nos jovens a caráter lúdico de alguns 
textos pode produzir encantamento e estimular a leitura, com 
temas diferentes dos indicados na infância, mas que também 
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despertam a imaginação.

Qual é o melhor lugar para se ler?

Não há lugar melhor para se ler do que aquele onde 
há prazer e aconchego para se entregar à leitura. Esse lugar 
pode ser uma praia, o seu quarto, uma praça, uma biblioteca 
ou tantos outros.  O lugar irá fazer parte do cenário de um mo-
mento prazeroso e isso se transformará em hábito, na medida 
em que for se tornando frequente no cotidiano da pessoa.

Podemos dizer que a sala de aula e a biblioteca são es-
paços formais de leitura e que os demais espaços são infor-
mais, mesmo sendo dentro da própria escola, como a lancho-
nete, pátio do recreio, áreas de convivências, etc.

A leitura para as crianças pode ser feita no quarto an-
tes de dormir, como uma forma de relaxamento e é um horá-
rio propício também para que os pais tenham um momento 
de mais tranquilidade com seus filhos.

Quando a criança já é capaz de ler e escrever, o am-
biente propício para a leitura será aquele em que se sentir à 
vontade, que facilita a concentração, seja silencioso e com boa 
iluminação.

Outra questão que podemos considerar é que a lei-
tura pode ser feita através de computadores, contamos com 
as chamadas livrarias virtuais ou livros online, isso facilita e 
amplia os lugares de leitura como uma LAN-house, o escritó-
rio, o quarto ou qualquer outro lugar que possa ter acesso à 
internet.  A leitura individual pode ser ainda estimulada na 
biblioteca, criando espaços mais atraentes e aconchegantes 
para os alunos. Criar um espaço infantil é uma forma atrativa 
de chamar a atenção das crianças.

No caso da leitura em grupo é necessário alguns cuida-
dos, pois o debate após a leitura é importante para refletir e 
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elucidar as ideias expressas no texto, tal como já foi referido, 
isso exige uma orientação do professor ou do coordenador do 
grupo de leitura.

O contato com os autores estimula as competências de 
comunicação das crianças e jovens e, ao mesmo tempo, mo-
tiva os educandos que passam a despertar seu olhar crítico e 
o interesse pelo trabalho dos autores. É possível desenvolver 
diversas atividades para chamar a atenção dos pequenos e jo-
vens leitores, como por exemplo:
• Um dia para o autor (um(a) autor(a) poderá ir até a esco-

la conversar sobre o livro de sua autoria, ou debater um 
livro de outro autor que trate do mesmo tema); 

• Os livros da semana (o bibliotecário colocará em evidên-
cia um título ou tema por semana, indicando livros);

• Grupo de leitura (um espaço da biblioteca em que um 
grupo de alunos, sob a orientação de um professor, faz a 
leitura reflexiva de um determinado livro)

• Roda de Conversa (um grupo de alunos que discutem 
um determinado tema, buscando na leitura os pontos 
de referência para fundamentar suas idéias, tudo sob a 
orientação de um professor);

• Seminário sobre um tema significativo que transmita 
conhecimentos de várias disciplinas ou interdisciplinar, 
em que cada aluno dá a sua contribuição, após diversas 
leituras sobre o tema que estudou;

• Dramatizar textos lidos em forma de teatro;
• Organização de feiras do livro na escola com a colabora-

ção de editores e livreiros locais e tantas outras ativida-
des que podem ser organizadas.

A organização de tais atividades pode ocorrer de for-
ma interdisciplinar com a colaboração de professores, levan-
do sempre em conta os interesses dos alunos a fim de motivá-
-los, promovendo, de forma mais eficaz, o seu desenvolvimen-
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to educacional.

Considerações finais

Com base em todo o conteúdo exposto, conclui-se que 
é possível despertar o prazer pela leitura logo na primeira 
infância, bem como estimular e motivar a prática da leitura 
durante os demais anos escolares. A influência da família nas 
crianças e, posteriormente, dos professores, visando o estí-
mulo do hábito da leitura, pode acontecer de várias formas. O 
bibliotecário, dentro do âmbito escolar ou fora dele, pode de-
senvolver vários trabalhos de organização de eventos e pro-
jetos, em conjunto com professores, para atrair a atenção dos 
jovens leitores.
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O espaço da biblioteca vem sofrendo modificações ao 
longo da história. Já não é possível considerar esse espaço 
apenas como um lugar para estudos, troca de livros ou o local 
para onde se levam os alunos indisciplinados para que não 
atrapalhem aulas. A biblioteca escolar vem ganhando cada 
vez mais um espaço na sociedade. Mais flexível e dinâmica, ela 
se vê motivada à transformação para se adaptar a uma época 
moderna que admite o saber de forma mais democrática e va-
loriza a cultura com todas as suas faces. Assim, poderíamos 
dizer que a biblioteca é um espaço que valoriza a dissemina-
ção da cultura, no sentido de respeitar os diferentes gostos e 
permitir que o usuário descubra, por si mesmo, o rico univer-
so de conhecimento que nos proporciona.

No contexto escolar, a biblioteca possui a função de in-
centivar/estimular a leitura na dinâmica de ensinar e apren-
der atuando em conjunto com a sala de aula e participando 
no processo de formação de cidadãos críticos e conscientes. 
É um processo de descobertas e liberdade, despertando em 
seus usuários um conhecimento que pode ser prazeroso atra-
vés de atividades de leitura. Isso tudo nos leva a acreditar na 
importância da biblioteca escolar e na sua contribuição na 
formação do indivíduo enquanto cidadão crítico, participati-
vo e consciente.
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Entretanto, a biblioteca escolar precisa ser vista como 
uma oportunidade de fortalecimento do ensino, um essencial 
suporte para formação de leitores, pois proporciona inúme-
ros recursos e acesso a dados que contribuem com a difusão 
do conhecimento. É através da leitura que crianças e jovens 
passam a compreender melhor a realidade que os cerca. 

Para que a biblioteca possa exercer todas as suas fun-
ções, é necessário que se crie um ambiente em que o estu-
dante se sinta confortável, um lugar agradável, com espaço 
físico e mobília adequada e a sinalização acessível a todos. O 
profissional que atua na biblioteca escolar exerce, também, 
papel relevante na difusão das informações que contribuem 
com o processo de ensino-aprendizagem, criando atividades 
e estratégias para promover a leitura, uma vez que é respon-
sável pela organização do acervo e o elemento de ligação sala 
de aula -biblioteca. Para que o bibliotecário consiga desempe-
nhar seu papel, da melhor forma, ele precisa estar atualizado 
e em formação contínua, pois na sociedade da informação, 
novas práticas de aprendizagem e novos suportes estão cada 
vez mais presentes no cotidiano e a biblioteca escolar tam-
bém precisa acompanhar as mudanças e se atualizar.

Outro ponto importante para um bom funcionamento 
da biblioteca escolar é a composição do seu acervo. Muitas bi-
bliotecas encontram-se desatualizadas, outras mostram uma 
realidade distante dos alunos, com o acervo pobre em livros 
de literatura e, muitas vezes, os poucos livros que existem são 
guardados para evitar o desgaste, sendo um desperdício de 
recursos. Assim, a biblioteca de uma escola deve ser a mais 
dinâmica possível, afinal ela é um complemento necessário e 
indispensável à formação dos alunos, tanto quanto as aulas e 
professores. 

Devido às divergências quanto à implantação e a utili-
zação da biblioteca escolar, foi criada uma lei para regulamen-
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tar e universalizar as bibliotecas. Com a criação da lei, cria-se 
também uma expectativa de mudança na realidade das bi-
bliotecas escolares na rede pública de ensino. Essa lei decre-
ta que os Estados terão que adaptar as bibliotecas escolares, 
conforme exigido na lei nº 12.244/10, no prazo máximo de 
até o ano de 2020. Conforme a lei, além dos auxiliares de bi-
blioteca, será obrigatória a presença de um bibliotecário com 
formação em biblioteconomia que irá auxiliar nos projetos de 
ensino-aprendizagem e contribuirá no auxilio da conservação 
do acervo e com a criação de adaptações técnicas para a me-
lhoria do ambiente; exigências necessárias para obtenção de 
um bom funcionamento.

Considerações finais

Portanto, a biblioteca escolar deve se tornar “o coração 
da escola”, compondo-se de um acervo de material didático 
e literário diversificado e acessível a todos os seus frequen-
tadores, pois somente assim ela poderá ser responsável pela 
formação de novos leitores e pela divulgação das informações 
que são indispensáveis para o processo da aprendizagem.
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A Biblioteca Escolar Como Mediadora de Leitura

Simone Daniela Alves Resende

A leitura é importante na vida de qualquer indivíduo. 
Por meio dela, melhoramos o modo de nos expressar e pensar, 
aumentamos a capacidade de interpretação e o senso crítico, 
conhecemos outros mundos e outras culturas, além de viajar 
pelo mundo da fantasia e da imaginação. A leitura é capaz de 
transformar as pessoas e o mundo, pois o conhecimento ad-
quirido por meio dos livros torna o indivíduo mais criativo, 
consciente, crítico, e reflexivo. A leitura é a melhor forma de 
lazer e cultura. 

Uma biblioteca bem estruturada e organizada pode 
contribuir com a formação de alunos leitores no decorrer do 
processo educativo e melhorar o nível do ensino no país.   Ape-
sar de ter sido considerada por muito tempo como mero lugar 
de depósito e amontoados de livros, atualmente está surgindo 
uma nova visão sobre a importância que a biblioteca escolar 
pode exercer na aprendizagem do aluno. Uma variedade de 
atividades pode ser desenvolvida pelo bibliotecário e seus au-
xiliares, essas atividades são fundamentais para incentivar o 
gosto e o prazer dos alunos pela leitura. 

A instituição de ensino de Educação Básica precisa 
mostrar maior interesse à biblioteca devido à contribuição 
que essa pode dar ao processo de ensino-aprendizagem.  Mui-
tas das vezes, o único acesso que muitos alunos têm ao livro é 
somente por meio da escola.  Por isso, a escola precisa orga-
nizar e estruturar a biblioteca para que possa atrair os alunos 
e formar leitores. 

Segundo Fragoso (2005, p. 1), embora o sistema edu-
cacional, às vezes, coloque a biblioteca às margens do ensino, 
não a reconhecendo como facilitadora e mediadora do pro-



136

cesso de formação de leitores, e tampouco a considere como 
força propulsora na aprendizagem, “a biblioteca escolar pode 
ter funções fundamentais a desempenhar e que podem ser 
agrupadas em duas categorias: a educativa e a cultural.” Na 
função educativa, a biblioteca escolar representa uma força 
aliada às ações dos professores auxiliando na difícil tarefa de 
ensinar, incentivando o aluno a buscar o conhecimento por 
meio da leitura, oferecendo os recursos disponíveis e comple-
mentando as informações do professor. Na função cultural, a 
biblioteca possibilita múltiplas leituras e permite que o aluno 
amplie sua visão de mundo.

Ainda de acordo com Perucchi (1999, p.3):

para que os objetivos da educação possam ser 
atingidos, é necessário que os meios utilizados 
sejam compatíveis e eficazes. Portanto, entre 
os diversos recursos educativos encontra-se a 
biblioteca, considerada um recurso indispen-
sável para o desenvolvimento do processo en-
sino/aprendizagem e formação do educando/
educador.

Para a autora, a biblioteca escolar é um meio que a es-
cola deve utilizar como aliada no desenvolvimento das práti-
cas de leitura e na difusão do saber. Oliveira e Zen(2007, p.2) 
afirmam que a biblioteca escolar:

precisa ser considerada um organismo vivo 
dentro da escola  que colabore de forma sig-
nificativa para estimular a leitura e as artes, 
bem como contribuir para o aprendizado dos 
alunos e para formação intelectual de futuros 
cidadãos.

Diante das considerações que apresentamos, é possí-
vel perceber que muitas escolas ainda não reconhecem esse 
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espaço como aliado na formação de leitores e como contri-
buinte no processo educativo.

O bibliotecário e o auxiliar de biblioteca como mediador 
de leitura

Para que o bibliotecário e o auxiliar de biblioteca consi-
ga promover condições de leitura, o seu trabalho não pode ser 
isolado devendo estar em parceria com o professor, o pedago-
go e demais membros escolares. Apesar de muitas atividades 
não serem realizadas em conjunto, pois algumas apenas o bi-
bliotecário ou auxiliar de biblioteca desenvolve, a integração 
e a cooperação devem estar sempre presentes.

Para que a biblioteca possa cumprir sua função de 
mediadora de leitura, despertar o gosto e o prazer de ler é 
fundamental.  Outro fator que merece ser destacado é o local 
de contação de história, pois a biblioteca precisa ter espaço 
apropriado, “Cantinho de Leitura”, para a leitura ser mais pra-
zerosa e agradável. Assim, a biblioteca escolar pode ser consi-
derada uma formadora de alunos leitores. 

Considerações finais

A biblioteca pode ser uma formadora de leitores e re-
presentar uma força aliada no processo de aprendizagem. Há 
várias atividades que podem ser realizadas pelo bibliotecário 
e o auxiliar de biblioteca, que sendo dinâmicos e criativos, são 
capazes de incentivar e despertar gosto pela leitura.
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Concepções de Biblioteca Escolar

A biblioteca escolar é essencial para o desenvolvimen-
to cognitivo e realização de metas de educação e dos objetivos 
da escola. A biblioteca escolar precisa disponibilizar livros e 
recursos para formar sujeitos questionadores, ativos e parti-
cipantes, levando esses sujeitos a buscarem sua cidadania.

Marisa Nunes Gonçalves

A biblioteca escolar é muito importante para que todos 
tenham onde encontrar meios de se comunicar e coletar in-
formações para seu desenvolvimento pessoa, cultural e social.

Francisco Artur da Silva Castro

A biblioteca escolar, na minha concepção, deve ser um 
espaço amplo no qual toda a comunidade escolar tem acesso 
contínuo e ininterrupto a todo tipo de informação, bem como 
contato com diversos recursos educativos e literários, de for-
ma a contribuir positivamente na formação integral do indiví-
duo enquanto cidadão consciente.

Elisia Aparecida Vieira Abrahão

A biblioteca escolar é um espaço cultural, didático pe-
dagógico e de apoio educacional, também é um local de leitu-
ra e pesquisas.

Wellington Humberto dos Santos

De acordo com minha prática profissional e os con-
ceitos previamente lidos, uma biblioteca escolar é o local de 
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guardar, não apenas saber escrito (livros), ou mesmo de ou-
tros suportes, mas um local de promoção da prática prazerosa 
de leitura, onde o educando pode adquirir mais conhecimen-
tos e contextualizar saberes advindos do lar e da sala de aula. 
Vale dizer ainda que, se não é, pelo menos deveria ser um lo-
cal para se sonhar.

Daniel Magalhães Alves

A biblioteca escolar é um espaço para leitura e estudo, 
ou seja, um espaço para se absorver conhecimento, onde as 
pessoas podem aprender diversos conteúdos. A biblioteca de 
hoje possui diversos recursos para promover essa absorção 
de conhecimento.

Bruno Moreira Vasques

A biblioteca escolar deve ser um lugar onde se possa 
ter prazer em frequentar, com atividades e pessoas interessa-
das a partilhar seu conhecimento com os usuários. Deve ser 
espaço para todas essas atividades e com bastante diversida-
de de livros.

Amélia Vieira Neta

A biblioteca escolar é um local onde os alunos   buscam 
novas informações, conhecimentos e, por isso, precisa ofere-
cer um acervo diversificado e de fácil acesso. Um espaço or-
ganizado, amplo, agradável, que tenha profissionais especiali-
zados, qualificados para orientar sua clientela. É um universo 
onde o aluno pode explorar a literatura, a diversidade cultural 
e complementar o conteúdo curricular. Com todas essas pos-
sibilidades, o aluno poderá se transformar em um sujeito crí-
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tico e formador de opinião.
Teresa Cristina

A biblioteca escolar deve ser um local onde aprende-
mos e desenvolvemos nosso hábito de leitura para progredir 
a cada dia, melhorando o nosso lado emocional, cultural e so-
cial. Deve ser um local arejado e agradável, proporcionando, 
aos que a frequentam bem estar. Deve auxiliar as ações peda-
gógicas no processo de ensino e aprendizado do aluno.

Kaly Cristine Andrade Faria Lima

Além de todos os conceitos de biblioteca escolar, que 
abrange a cultura, formação e socialização, a biblioteca esco-
lar deveria ser aberta a comunidade geral, dado a riqueza que 
muitas das vezes acaba não sendo explorada pelos próprios 
professores da escola. Deve conter a história da própria enti-
dade para que esses valores sejam despertados nos educan-
dos.

Eunice Irene Martins Borges

Biblioteca escolar é um espaço onde se cultiva conhe-
cimento e a formação do sujeito crítico e pensador. É o lo-
cal onde podemos adquirir o conhecimento, onde podemos 
aprender e educar. Um local onde podemos fazer amizade e 
orientar os mais jovens na escalada do saber e da educação.

Simone Albino de Souza Melo

A biblioteca escolar é um lugar de muita concentração, 
onde viajamos em muitas histórias, aprendemos a pensar e 
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raciocinar. A biblioteca deve ser um espaço acolhedor, atrativo 
e agradável para todos os usuários, lembrando que, também, 
a biblioteca necessita de um variado acervo e profissionais ca-
pacitados para atender aos usuários.

Dulce das G. Gonçalves 

A biblioteca escolar é um paraíso. E no mundo de hoje 
é um lugar pouco explorado, pois deveria estar aberta não só 
para a comunidade escolar, mas para a comunidade em geral. 

Simone Aparecida Damos Silva

A biblioteca escolar é mesmo algo importante para o 
crescimento cultural, moral e social. Ela oferece várias infor-
mações à comunidade e recursos de aprendizagem ao aluno.  
A Biblioteca é indispensável ao processo de ensino- aprendi-
zagem e formação do educando.  Ela oferece livros e recursos 
que permite a todos de uma comunidade escolar se tornarem 
pensadores,  poetas, críticos.

Romilda Helena Inácio Silva

A biblioteca escolar disponibiliza serviços de aprendi-
zagem, livros e recursos que permitem a todos adquirir co-
nhecimento. Ela funciona como verdadeiro centro de recurso 
educativo e é fundamental para realização das metas de edu-
cação e dos objetivos da escola.

Dulce Helena de Oliveira

A biblioteca escolar é um meio de grande utilidade 
para o aluno buscar o conhecimento e para realizar suas ati-
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vidades, pois seu acervo oferece muitas informações, já que 
nem todos os alunos têm condições de comprar livros. 

Maria Conceição Aparecida

A biblioteca escolar é um elemento indispensável para 
o aprendizado. Para isso, deve fornecer recursos apropriados 
para os que a utilizam, isto é, alunos, professores, entre ou-
tros. Deve ser um espaço agradável, acolhedor e atrativo.

Estefane Nunes Moreira

A biblioteca escolar fornece um largo leque de recur-
sos, tanto impressos quanto não impressos. É essencial para o 
desenvolvimento da personalidade humana. Deve ser um es-
paço acolhedor e atrativo para que a presença do usuário seja 
constante, não apenas para realização de pesquisas.

Jussara Maria V. M. Vieira

A biblioteca escolar tem que ser um ambiente agradá-
vel e um bom espaço físico para leitura, pesquisa e trabalhos. 
Precisa ter um bom acervo de livros literários e destinados à 
pesquisa, para que os alunos possam fazer um bom trabalho.

Jacinta Maria Martins

A biblioteca escolar tem um objetivo como órgão facili-
tador para professores, alunos e a comunidade nas pesquisas. 
E também no desenvolvimento da leitura de cada indivíduo.

Dulce Maria Galdência Julião
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A biblioteca escolar é um espaço essencial para a for-
mação de novos leitores, e cidadãos com novas ideias e pen-
samentos. Deve ser um local com infraestrutura adequada, 
ter profissionais capacitados e um acervo diversificado para 
atender às pesquisas e também ao prazer de ler.

Marilda Leal

A biblioteca escolar é um espaço onde os alunos, pro-
fessores, funcionários e mesmo a comunidade deve encontrar 
um ambiente recíproco, receptivo com atrativos que forne-
çam conhecimentos, cultura e uma concepção de valores, dan-
do aos seus usuários uma grande variedade de informações 
e acesso a diversas culturas, levando seus frequentadores a 
querer cada vez mais participar deste ambiente escolar. Um 
lugar em que todos se sintam acolhidos e encontrem profis-
sionais capacitados a informar e potencializar seus conheci-
mentos.

                                                               Zilda Maria Ribeiro Lopes

A biblioteca escolar é um lugar que deve ser o cora-
ção da escola, pois por meio dela buscamos conhecimento e 
aprendizagem. Ela é indispensável na escola, pois por meio 
dela podemos ajudar na construção da identidade de cada 
aluno.

Carla Roberta Moreira Ribeiro

A biblioteca dentro da escola deve auxiliar a comuni-
dade escolar por meio de projetos em sintonia com diretores, 
pedagogos e professores.

Vera Lourdes
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Biblioteca escolar é um ambiente de produção e apri-
moramento de conhecimento. Fonte de imaginação que des-
perta a percepção e o pensamento crítico com relação a si e 
ao mundo. Ambiente agradável com espaço suficiente para 
acolher os usuários com conforto e presteza.

Maria de Jesus Soares

A biblioteca escolar é um espaço destinado à leitura e 
pesquisa se destacando principalmente como um ambiente 
alfabetizador, pois ela é responsável pela influência ao gosto 
de ler. O aluno ou indivíduo que nunca frequentou uma biblio-
teca dificilmente terá um bom vocabulário.

Cleide Carvalho Barbosa 

A biblioteca escolar é um espaço onde deve haver in-
centivo cultural diversificado em gênero, logo precisa ofere-
cer materiais didáticos, áudio-visuais, recursos literários e 
um profissional dinâmico. É necessário que haja interação de 
professores, pedagogos e direção, pois quando isso acontece 
nasce na biblioteca um lugar de educação, informação e cultu-
ral que se torna um ambiente agradável, dinâmico, prazeroso 
e criativo.

Hede Simar Malaquias Dias Deziderio 

A biblioteca escolar é o coração da escola. Lugar onde 
está contido todo potencial de recursos a serem utilizados 
para adquirir conhecimento, bem como interagir o saber e a 
prática.

Vanessa Beatriz de Morais
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A biblioteca escolar é um espaço complementar a al-
fabetização; não necessariamente um ambiente rígido, limi-
tador, mas um espaço atualmente dinâmico que não se res-
tringe ao estatismo dos livros, mas que trance com recursos 
midiáticos para uma apropriação de conteúdo mais rica, mais 
efetiva.

Penélope Assunção Britzky Quintino

A Biblioteca escolar deve ser um espaço agradável, com 
um acervo capaz de dar condições para que o aluno pesquise 
com mais precisão e que não fique só pesquisando na inter-
net. A biblioteca tem que oferecer um material interessante, 
principalmente livros literários para que os alunos aprendam 
melhor a pensar, criticar, opinar e ser capaz de resolver seus 
próprios problemas.

Maria Rogéria Angotti de Oliveira 

A biblioteca escolar é um espaço que deve incentivar, 
instigar, e despertar o interesse e o gosto do aluno pela lei-
tura. A biblioteca tem um papel de destaque na vida dos es-
tudantes, pois além de contribuir para o processo de ensino-
-aprendizagem nas fases iniciais, é por meio da leitura que se 
forma cidadãos conscientes, críticos e reflexivos.

Simone Daniela Alves Resende

A biblioteca escolar deve ser um lugar agradável, mo-
derno e com vários recursos essenciais para o processo de en-
sino-aprendizagem.

Nilza Helena Martins Faria
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A biblioteca escolar é um lugar de aprendizagem, cul-
tura e traz para o usuário no caso as crianças, o desenvolvi-
mento do pensamento, libertando a sua imaginação, por meio 
das atividades de leitura desenvolvidas pelo bibliotecário em 
parceria com os professores.

Érika Patrícia L. Sobral Marçal

A biblioteca escolar é um lugar onde temos o apoio de 
vários livros e materiais diversos. Por meio da biblioteca, po-
demos desenvolver atividades ricas em todos os setores da 
escola. Podemos considerar a biblioteca uma grande riqueza 
na escola.

Maristela Mendes

A biblioteca escolar é espaço reservado ao estudo, co-
nhecimento, cultura e pesquisa por meio de recursos peda-
gógicos como livros, CD, DVD, multimídias, ou a leitura com 
prazer.

Célia Cristina do Amaral Silva

A biblioteca escolar é um ambiente dentro da escola 
para estudo e pesquisa. É também o lugar para se encontrar o 
prazer literário.

Fabiano O. Andrade

A biblioteca escolar é espaço imprescindível para o de-
senvolvimento social, cultural e pedagógico do indivíduo, am-
pliando seus conhecimentos para horizontes infinitos.

Wanilsen C. de C. Morais
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A biblioteca escolar é o lugar que oferece diversos re-
cursos literários de pesquisas, impressos ou não, de forma 
prazerosa. Ela fornece elementos indispensáveis para a for-
mação de toda a comunidade escolar, inclusive para o aluno e 
professor que estão em constante aprendizado. Seu ambien-
te deve ser agradável e acolhedor, pois é nele que as pessoas 
entram para viajar no mundo da fantasia e adquirir conheci-
mentos.

Soleide A. Alcino

A biblioteca escolar é essencial para apoiar o estudo, 
no qual além de desenvolver e aprimorar conhecimento, ain-
da socializa o indivíduo e o contextualiza na real situação do 
momento. Ela lhe permite uma nova visão fazendo com que 
ele possa experimentar sentimentos antes adormecidos pela 
ignorância.

Beatriz Helena

A biblioteca escolar é uma fonte de conhecimento, pes-
quisa e interação entre educandos, educadores e bibliotecá-
rios.

Adriana Pereira dos Santos

A biblioteca escolar é um espaço físico dentro de uma 
instituição de ensino, onde deve ser encontrado um acervo 
variado que possa atender os usuários (educadores e alunos), 
seja em pesquisas, leituras ou orientação. Deve contar com 
profissional habilitado.

Mirian Paula
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A biblioteca escolar é um lugar onde é possível encon-
trar informações para o crescimento intelectual.

Maria Sirlei de Oliveira

A biblioteca escolar é um espaço dentro da escola onde 
ficam os melhores livros, é o lugar onde é possível aprender 
por meio da leitura, ampliar os horizontes e melhorar o co-
nhecimento de mundo.

Mariani Carolina de Souza Melo

A biblioteca escolar é um espaço dentro da escola que 
visa apoiar todos os estudantes e professores no processo de 
ensino-aprendizagem.

Roberta Janaina de Faria Carvalho

A biblioteca escolar é o coração da comunidade esco-
lar. É onde os alunos, professores e funcionários encontram 
informação, cultura, entretenimento, e ainda tem o prazer e 
o privilégio de viajar no mundo da fantasia sem sair do lugar.

                                  Tatiane Mara Argemiro dos Reis
                                        
             A biblioteca escolar tem como premissa ser um local 
de descentralização do conhecimento, princípio esse inerente 
para a formação humana pautada em princípios éticos, 
sociais e do bem comum, uma vez que oferece a reflexão da 
identidade cultural de uma sociedade ou de outras culturas. 
Este local deve atrair seu público alvo (alunos, professores, 
colaboradores e comunidade escolar) de maneira prazerosa 
e aconchegante.

Gláucia Cristina Silva                                                                                                                        
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A biblioteca escolar é um espaço destinado a uma bus-
ca constante de conhecimento, descontração e entretenimen-
to. Na biblioteca deverá ter materiais suficientes para atender 
uma diversidade de usuários, no qual cada um com particu-
laridades diferentes como, por exemplo, pessoas com defici-
ência. Deste modo é necessário disponibilizar recursos ade-
quados para que ninguém se sinta excluído. A organização, a 
forma como é exposta todo o material existente na biblioteca, 
facilitará a sua utilização, tornando-a útil a sociedade.    

                                         Eliane Aparecida da Silva

A biblioteca escolar é um espaço significativo na for-
mação do cidadão crítico ao longo do processo educacional, 
pois conta com diversos recursos materiais para possibilitar 
a realização de pesquisas e prazer no ambiente educacional.     

                                                          Ana Cecília Da Silva

A biblioteca escolar é o coração das escolas, é acolhe-
dora aos alunos, professores e funcionários. O espaço biblio-
teca é fundamental na vida do estudante, é onde se desenvol-
ve o prazer e o gosto pela leitura e pesquisas das atividades 
escolares. Por ser um espaço aberto, a biblioteca é capaz de 
oferecer diversas oportunidades para os que dela precisa. A 
biblioteca é transformadora na vida do aluno, e o transforma 
para um mundo melhor, pois é capaz de torná-lo um grande 
leitor.

Rosenilda Fatureto                                                                                                                  

Biblioteca escolar é o espaço de crescimento intelec-
tual, cultural, emocional e social. E consequentemente deverá 
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disponibilizar diversos recursos para que a comunidade esco-
lar atinja os objetivos a que se destina. Para isso, deve propor-
cionar o pleno desenvolvimento de habilidades e aquisição 
de todo conhecimento adquirido no decorrer da história da 
humanidade de forma lúdica e crítica.

Inês  Aparecida Ferreira                                                                                                                     

A Biblioteca escolar é o espaço onde é realizado o com-
plemento dos estudos realizados em sala de aula, é onde o 
aluno chega com dúvidas que ali podem ser sanadas através 
da leitura, tendo como colaborador o bibliotecário. Espaço 
que os leva ao mundo da imaginação, ajudando a viver a reali-
dade com um novo aprendizado. 

Eliete dos Santos Silva                                                                                                                       

Biblioteca escolar é o local que deve oferecer meios 
para o melhor desenvolvimento da personalidade humana le-
vando seus usuários ao progresso espiritual, moral, cultural e 
econômico. Sendo que para tal, deverá ser bem equipada para 
dar bom suporte aos professores e com aspecto agradável e 
que atenda com conforto seus usuários.

                         Joana D’arc Marques Teófilo Santos

A biblioteca é indispensável no ambiente escolar. Deve 
ser um lugar agradável, com ventilação, onde todos possam 
acessar os diversos materiais ali existentes; tais como: livros, 
porta texto, revistas, jornais e todo o equipamento de mul-
timídia. Ela deve, acima de tudo, estar apta para atender ao 
público em que está inserida. 

Iris Beatriz Batista Cipriano   
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Acredita-se que a biblioteca escolar que retrata a re-
alidade local, pode servir de estímulo para a realização das 
metas de educação e dos objetivos da escola.

 Clarice Martins Ribeiro

A biblioteca escolar é um espaço de interação, de 
abrangência, de perspectivas, de expectativas, de crescimento 
humano e intelectual, de sensibilidades e progressões positi-
vas, na qual o aluno ou qualquer ser que desfrute deste uni-
verso, possa ter, ao estar em contato direto com livros, experi-
ências e descobertas.  

                                Simone Teresinha e Silva                                                                                                       

A biblioteca escolar deve ser completa em acervo de 
pesquisa, livros literários, material didático, mapoteca e in-
ternet para que ela possa atender todas as necessidades de 
seus usuários e assim levá-los do lúdico a realidade.

Milena Maia de Oliveira                                                                                                          

A biblioteca escolar deve ser o elo de informação, re-
cursos, apoio, lazer, conhecimento e pesquisa a todos os edu-
cando, educadores e comunidade escolar, proporcionando as-
sim, o desenvolvimento cultural e intelectual do público alvo.

Idolina Jesus                                                                                                                        

Biblioteca escolar é um espaço cultural voltado à re-
alidade da clientela da escola e comunidade. A sua função é 
divulgar a cultura literária e estimular hábitos de conheci-
mentos específicos expandindo e aprofundando os conheci-
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mentos. 
Cristiane Beatriz Andrade Vasques                                                                                      

Biblioteca escolar é um elemento de extrema impor-
tância, pois por meio dela o educando tem contato direto 
com todos os recursos como livros, computadores, periódi-
cos, vídeo e áudio. Ela é a intermediária para o processo de 
ensino-aprendizagem e para a formação de toda sociedade 
e comunidade escolar. O convívio e frequência na biblioteca, 
bem como utilização de todos os seus recursos oferecidos a 
comunidade, faz nascer pensadores críticos e formadores de 
opinião. 

 Juliana Silva Magnino Melo

A biblioteca escolar deve ser um espaço agradável, 
acolhedor e atrativo para o prazer e reflexão. Elemento indis-
pensável para o processo de ensino-aprendizagem devendo 
integrar-se à escola dinamizando sua ação educacional. Dis-
ponibilizar serviços de aprendizagem, livros e recursos que 
permita a todos tornarem-se pensadores críticos e utilizado-
res de informação em todos os suportes e meios de comuni-
cação.

                                  Cristina Giovannia Rosa Veloso

A biblioteca escolar é um espaço dentro da escola foca-
do no desenvolvimento educacional e social dos alunos, bem 
como aprimorar seus conhecimentos e também contribuir e 
apoiar todas as atividades pedagógicas com o intuito da for-
mação e exercício da cidadania que todos têm direito. 

  Taila Possetti
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A biblioteca escolar é um espaço acolhedor e cultural, 
não apenas para pesquisa (enciclopédias, mapoteca) e recur-
sos educativos (livros, dicionários, multimeios, CD’s, DVD’s e 
periódicos), mas também para o auxílio do educando na sua 
formação econômica, social e cultural. 

 Virgínia Beatriz Antunes Pereira Rodrigues  

A biblioteca escolar é um recurso importante para o 
crescimento intelectual e pessoal de um indivíduo abrangen-
do seus conhecimentos e gerando aprendizado. É um apoio 
que os professores têm para difundir a educação aos alunos 
tornando-os capazes de analisar, se posicionar e compreen-
der vários assuntos e o mundo em que vivem.

                                            Rafaela Antônia da Silva     

A biblioteca escolar tem o papel de desenvolver nos 
alunos o gosto pela leitura, portanto, ela é um centro ativo 
de aprendizagem com a finalidade de ser um espaço de troca 
de experiências, sendo o papel do bibliotecário, incentivar os 
mesmos ao prazer e o desenvolvimento da leitura. Ela é es-
sencial para a comunidade ou para o trabalho junto aos pro-
fessores, tem o fundamento de realização de metas da educa-
ção, como objetivo à expansão do ambiente do educador, ou 
o oferecimento de um leque de recursos para a promoção de 
conhecimento e da cultura.

                 Cléa Aparecida Miranda   

A biblioteca escolar deve ser um ambiente onde além 
de pesquisas e informações, seus frequentadores entrem num 
mundo de sabedoria e realidade onde podem acreditar que 
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também o sonho prevalece.
           Marcia Cristina de Sousa            

                  
A biblioteca escolar é um espaço de conhecimento e 

formação do indivíduo, na qual o saber é proporcionado por 
meio dos livros e também do contexto da diversidade e infor-
mação cultural que a biblioteca oferece aos alunos. Seu papel 
na unidade escolar é de extrema importância, pois por meio 
da leitura e do conhecimento é que há formação de um indi-
víduo consciente de seu papel em meio à sociedade. A biblio-
teca escolar deve ser o coração da escola, um local que pulse 
vida e renovação.

                   Daniela Aparecida Martins                                                       

A biblioteca escolar desperta para o novo e para o anti-
go, sendo uma busca constante. É um mundo de fantasia onde 
pode haver teatro, contação de história e muito mais.

                                  Tatiane Machado Freitas      

Biblioteca escolar é espaço de conhecimento que nos 
livra da ignorância abrindo nossas mentes para a busca e 
aceitação de novos saberes. 

                                        Érica Albino de Siqueira   

A biblioteca escolar é um espaço essencial dentro da 
escola, seu principal foco de público são os alunos, professo-
res e outros profissionais que dela participam. É sem dúvida 
o local que tem como maior responsabilidade formar não so-
mente leitores conscientes e críticos, mas uma formação com-
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pleta em conceitos culturais, sociais, educativos e éticos.
Mariana Marques Sousa

A biblioteca escolar é o local onde transformações 
acontecem. Local que transforma ignorância em conhecimen-
to, descrença em esperança, tédio em surpresa, entre outras 
emoções.

                              Rafhael Antunes Pereira dos Reis     

  
A biblioteca escolar é um dos espaços mais importante 

e fundamental de uma instituição de ensino, seja ela pública 
ou privada, pois é nesse âmbito que se desenvolvem a forma-
ção de cidadãos críticos, conscientes, criativos e formadores 
de opiniões.

                                                 Ana Paula de Oliveira 
   

A biblioteca escolar é o centro de formação humana 
dotada de recursos literários, periódicos e multimídia em 
constante modernização, com vasta diversidade educacional 
e cultural que visa mais do que arquivar livros e ser fonte de 
pesquisa, mas dotar os sujeitos de capacidade, curiosidade e 
habilidades leitoras, levando-os a desenvolver autonomia in-
telectual e emocional, preparando-os para o exercício da ci-
dadania a partir da leitura que transforma e leva à reflexão 
sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca.

                                        Ana Teresa Teixeira Nunes            

Biblioteca escolar é um espaço físico que dispõe de vá-
rios acervos como: revistas, livros didáticos e literários, en-



157A BIBLIOTECA NO CONTEXTO ESCOLAR

ciclopédias, folhetos informativos e outros. Um espaço físico 
suficiente para acolher a comunidade escolar e do bairro. As-
sim, a biblioteca tem de ser atraente, oferecendo atividades 
lúdicas para a comunidade escolar ao mesmo tempo em que 
desenvolve a escrita e propicia o desenvolvimento crítico.

                                            Marilda Borges Carneiro          

A biblioteca escolar deve ser um lugar agradável, aco-
lhedor e atrativo de modo a favorecer realizações de pesqui-
sas e aprendizado aluno. 

Maria Conceição Alves de Brito Castro

A biblioteca escolar é um ambiente que deve ser aco-
lhedor, organizado e com acervo que possa atender ao edu-
cando, educador e comunidade, levando a estes informações 
e integração mútua.

Maristela Sousa Dutra Cunha

A biblioteca escolar é lugar de concentração, lugar de 
conhecimento e, sem dúvida nenhuma, lugar de pessoas que 
querem progresso tanto na linguagem, bem como no aprendi-
zado e cultura.

Neide Maria de Paula Silva
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Imagem de Melvil Dewey, criador do primeiro Sistema 
Decimal de Classificação

Fonte: Wikimedia Commons, http://pt.wikipedia.org/
wiki/Melvil_Dewey 
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Adelpha Rodrigues é considerada a primeira bibliotecária 
brasileira com formação na área.
Era a única aluna, dentre os 160 alunos de sua turma, vinda 
da América do Sul e a primeira brasileira a frequentar o curso. 

Fonte: Jornal do Brasil, 19/08/1931. 



160

A pessoa que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. 
Malba Tahan

Um país se faz com homens e livros. 
Monteiro Lobato

O importante é motivar a criança para leitura, para a 
aventura de ler. 

Ziraldo

A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro 
fala e a alma responde. 

André Maurois

Estilo é uma dificuldade de expressão.  
Mario Quintana

Onde eu não estou, as palavras me acham.  
Manoel de Barros 

A palavra é o meu domínio sobre o mundo. 
Clarice Lispector

A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. 
Merleau-Ponty


