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RESUMO 

 

Esta monografia versa sobre a importância da biblioteca escolar (BE) no processo de ensino e 

aprendizagem e sua ação propulsora de uma leitura prazerosa, dinâmica e produtiva. Para 

nortear a pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico com a intenção de buscar na 

literatura fontes que nos possibilite a compreender os paradigmas que influenciam na reflexão 

acerca da biblioteca no espaço escolar, seus atores envolvidos e seu papel dinamizador de 

conhecimento. Considerando essa situação, o problema da pesquisa visa investigar “como a 

biblioteca escolar está sendo utilizada para contribuir no processo de ensino e aprendizagem 

dos educandos?. Os resultados são decorrentes da pesquisa realizada no segundo semestre de 

2018, concretizada em 04 escolas municipais urbanas de Porto Velho – Rondônia. A 

metodologia utilizada teve caráter descritivo com abordagem qualitativo. Para a efetivação da 

pesquisa a amostra foi composta por 34 participantes, sendo 04 responsáveis pela biblioteca 

escolar, 06 professores e 24 alunos. Os professores e alunos responderam ao questionário, e as 

entrevistas destinadas aos responsáveis pela biblioteca escolar. Fundamentamos a pesquisa 

nos estudos de Campello (2002), Fragoso (2002), Milanesi (2002) e Côrte; Bandeira (2011). 

Assim como, nos respaldamos em legislações como a Lei n° 12.244/2010, e o Manifesto da 

UNESCO (IFLA), que dispõem sobre a organização da biblioteca escolar. Do total de escolas 

visitadas, nos deparamos com situações inusitadas em relação à situação da biblioteca. A cada 

escola que visitávamos, fazíamos um levantamento prévio da instituição como notas do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica  (IDEB), dependências físicas, entre outros, e ao 

chegar às escolas e observar os espaços, começávamos a compreender dos resultados com 

menor índice de desenvolvimento. Os resultados apontam que, os educadores e os 

responsáveis pela biblioteca escolar reconhecem o papel e a missão no processo educativo e 

sua contribuição, no entanto, é notória a ausência de propostas pedagógicas que fortaleçam o 

exercício do papel da BE. Os resultados apontam também, a dificuldade das instituições 

escolares em manter o espaço da biblioteca em pleno funcionamento, este fato também 

decorre da ausência do órgão público responsável. Pretendemos com a presente pesquisa, dar 

maior visibilidade à importância da biblioteca escolar nas discussões em relação ao ensino e 

aprendizagem e ao incentivo à leitura, promovendo um diálogo que venha fortalecer a 

importância do pedagogo estar atento a todos os ambientes necessários na instituição escolar 

como espaços privilegiados que favoreçam na formação do educando. 

 

 

Palavras – Chave: Biblioteca escolar. Ensino e aprendizagem. Incentivo à leitura. 
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ABSTRACT 

 
 

This monograph deals with the importance of the school library (BE) in the teaching and 

learning process and its propelling action of a pleasant, dynamic and productive reading. To 

guide the research, a bibliographical survey was made with the intention of searching in the 

literature sources that allow us to understand the paradigms that influence the reflection about 

the library in the school space, its actors involved and its role of dynamizing knowledge. 

Considering this situation, the research problem aims to investigate "how the school library is 

being used to contribute to the process of teaching and learning of learners". The results are 

derived from the research carried out in the second half of 2018, carried out in 04 urban 

municipal schools in Porto Velho - Rondônia. The methodology used was descriptive with a 

qualitative approach. In order to carry out the research, the sample consisted of 34 

participants, of whom 04 were responsible for the school library, 06 teachers and 24 students. 

Teachers and students answered the questionnaire, and the interviews were directed to those 

responsible for the school library. We base the research in the studies of Campello (2002), 

Fragoso (2002), Milanesi (2002) and Côrte; Flag (2011). We also support legislation such as 

Law 12244/2010 and the UNESCO Manifesto (IFLA) on the organization of the school 

library. Of the total number of schools visited, we are faced with unusual situations regarding 

the situation of the library. At each school we visited, we made a preliminary survey of the 

institution, such as the Basic Education Development Index (IDEB), physical dependencies, 

among others, and when we arrived at schools and observed the spaces, we began to 

understand the results with a lower index of development. The results show that educators and 

those responsible for the school library recognize the role and mission in the educational 

process and their contribution, however, there is a clear lack of pedagogical proposals that 

strengthen the role of BE. The results also indicate the difficulty of school institutions to keep 

the library space in full operation, this fact also arises from the absence of the public agency 

responsible. We intend with this research, to give greater visibility to the importance of the 

school library in the discussions regarding teaching and learning and the encouragement of 

reading, promoting a dialogue that will strengthen the importance of the pedagogue to be 

attentive to all the necessary environments in the school as privileged spaces that favor the 

formation of the student. 

 

 

 

Keywords: School library. Teaching and learning. Encouraging reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Área de Formação e tempo de formação dos responsáveis pelas bibliotecas 

escolares................................................................................................................................p. 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURA 

 

Figura 1 – Total de escolas de Educação Básica..................................................................p. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

BE                Biblioteca Escolar 

 

IDEB                 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 

FNDE      Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

IFLA      Federação Internacional de Associações de Bibliotecas e Instituições 

 

INEP      O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
 

PNBE      Programa Nacional Biblioteca da Escola 

 

PIBIC      Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

 

PNAIC     Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
 

SEMED    Secretaria Municipal de Educação 

 

UNIR                Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO . .....................................................................................................................  15 

2 QUESTÃO PROBLEMATIZADORA DA PESQUISA E SEUS DESDOBRAMENTOS . 17 

2.1 OBJETIVO GERAL  ....................................................................................................   18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .... ............................................................................... ...  19 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  .................................................................................................  20 

3.1 A BIBLIOTECA ESCOLAR: RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  ............................................................................................................     20 

3.2 BIBLIOTECA ESCOLAR  ..........................................................................................   27 

3.3 BIBLIOTECÁRIOS E PROFESSORES NO CONTEXTO ESCOLAR  ................ .... ........ 28 

3.4 A LEITURA NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA ESCOLAR  .................................. .... .......... 30 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  .............................................  33 

5 AMBIENTE DA PESQUISA  .................................................................................................  36 

6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS – RESPONSÁVEIS PELA BIBLIOTECA  ... .............. 37 

6.1 TEMPO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA BIBLIOTECA ESCOLAR E  OS 

MOTIVOS QUE A LEVARAM PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR  ...........................   37 

6.2 ÁREA DE FORMAÇÃO  ............................................................................................   38 

6.3 COMO A BIBLIOTECA SE INSERE NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA? .. .....

 ............................................................................................................................................  ........ 38 

6.4 FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES  ......................................  ........ 39 

6.6 ATIVIDADES DE LEITURA E PESQUISA  ................................................. ............ ........ 41 

6.7 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA 43 

6.8 HÁBITO DA LEITURA, PREFERÊNCIAS DE LEITURA  ......................... ............. ......... 44 

6.9 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM ..................................................................................... ....  44 

6.10 DIFICULDADE PARA A INSERÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM .........................................................................................   45 



 
 

6.11 ACERVO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO, 

SERVIÇOS INFORMATIZADOS  ...................................................................................   46 

6.12 AQUISIÇÃO DO LIVRO  .........................................................................................   46 

6.13 ORGANIZAÇÃO DO ACERVO SUPRE AS NECESSIDADES  ...........................   47 

6.14 A BIBLIOTECA ESCOLAR E SUA MISSÃO NA VISÃO DE SEUS RESPONSÁVEIS... 

 ............................................................................................................................................   48 

7 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS – PROFESSORES DO 5º ANO  ..............................  49 

7.1 FORMAÇÃO E TEMPO DE PROFISSÃO  ................................................................   49 

7.2 ATIVIDADES ARTICULADAS COM A BIBLIOTECA ESCOLAR  ......................   49 

7.3 ATIVIDADES QUE QUE INSTIGAM A PESQUISA NA BIBLIOTECA ESCOLAR......50 

7.4 HÁBITO DA LEITURA  .............................................................................................   50 

7.5 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA  ...............................................................   51 

7.6 CONTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  ............................................................................................................   51 

7.7 VISITAS DIRIGIDAS COM OS ALUNOS NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA ............... 52 

7.8 BIBLIOTECA ESPAÇO ACOLHEDOR  ...................................................................   52 

7.9 RECURSOS DISPONÍVEIS SATISFATÓRIOS  .......................................................   52 

7.10 DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR ......................   53 

7.11 SUGESTÃO DE APRIMORAMENTO DO TRABALHO OFERECIDO  ...............   53 

8 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS – ALUNOS DO 5º ANO  ..........................................  55 

8.1 HÁBITO DE FREQUENTAR A BIBLIOTECA ESCOLAR  ....................................   55 

8.2 GOSTO PELA LEITURA  ...........................................................................................   55 

8.3 IR A BIBLIOTECA PARA A PRÁTICA DE LEITURA  ..........................................   56 

8.4 PREFERÊNCIAS DE LEITURA  ................................................................................   56 

8.5 EMPRÉTIMOS DE LIVROS  ......................................................................................   57 

8.6 VISITAS REALIZADAS A BIBLIOTECA ESCOLAR COM OU SEM PRESENÇA DOS 

PROFESSORES  ................................................................................................................   57 



 
 

8.7 SITUAÇÕES QUE MAIS UTILIZA A BIBLIOTECA ESCOLAR  ..........................   57 

8.8 TRABALHO DE PESQUISA  .....................................................................................   58 

9 REFLEXÕES A PARTIR DAS ANÁLISES  ........................................................................  59 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ...............................................................................................  61 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................................  63 

APÊNDICE A  ............................................................................................................................  66 

APÊNDICE B  .............................................................................................................................  70 

APÊNDICE C  ............................................................................................................................  72 

APÊNDICE D  ............................................................................................................................  66 

 



15 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No contexto de uma sociedade que está a todo o momento em transformação, a 

instituição escolar requer estar preparada para atender as demandas impostas pela sociedade e 

os profissionais que nela atuam estar em constante atualização para que juntos possam 

desenvolver as competências e habilidades para a construção do sujeito. 

Com um olhar voltado ao pedagogo, compreendendo sua versatilidade, há a exigência 

de um comprometimento para conhecer e se envolver com o desenvolvimento dos educandos, 

e se munir de conhecimento para que possa explorar todos os espaços que há nas instituições 

escolares, com intuito de fortalecer e enriquecer suas propostas pedagógicas.  

A pesquisa partiu das inquietações advindas das atividades realizadas durante o curso 

nas instituições escolares com ênfase maior durante minha
1
 participação no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 2015/2016, no qual participei do 

Grupo de Pesquisa que dialogava sobre a biblioteca escolar (BE), que até então era uma 

temática pouco discutida em sala de aula. Por meio das investigações foi possível evidenciar 

uma lacuna e o não reconhecimento da biblioteca em âmbito escolar.  

A biblioteca escolar como um ambiente permanente de aprendizagem necessita de 

olhares voltados a ela com intuito de melhorar suas instalações e intensificar seu papel 

primordial que é o disseminar conhecimento. Para tanto, vale ressaltar, para que esta tenha 

êxito em seu funcionamento é necessário que haja a junção de toda a equipe escolar. 

A partir de uma curiosa necessidade em buscar os estudos realizados no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), foram levantadas informações 

acerca das monografias apresentadas no curso de Licenciatura em Pedagogia do campus de 

Porto Velho, dentro do período que compreende os anos 2014 a 2017, e para nossa surpresa 

não encontramos nenhuma pesquisa trazendo a temática biblioteca escolar, encontramos 

muitos trabalhos que discutem as práticas de leitura, o trabalho da literatura infantil, com a 

proposta de identificar como o docente dirige essas práticas em seu dia a dia, mas sem trazer a 

BE para o discurso. O questionamento aqui não é julgar a ausência da BE no discurso, mas 

subsidiar dados que nos provoque a reflexão e ao mesmo tempo nos impulsionem a novas 

atitudes e ações. Porém, é provável que muitos docentes não tenham em sua rotina esse 

trabalho em parceria com a biblioteca escolar. 

                                                           
1
 A utilização do pronome possessivo refere-se à motivação pela orientanda em realizar a pesquisa. No 

entanto, a construção do texto foi em conjunto. 
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 Com essa observação em relação às monografias apresentadas, nos fortalece ainda 

mais no engajamento para realizar a presente pesquisa, pois sentimos que a mobilização 

acerca dessa temática pode contribuir e refletir nas práticas futuras dos educadores em 

formação, assim como provocar em nós, a necessidade de um trabalho pedagógico que 

contemple todas as possibilidades que a escola tem a oferecer para uma aprendizagem 

significativa. 

 Ao que concerne aos espaços de aprendizagem em espaços escolares, trouxemos a 

biblioteca escolar (BE) como um espaço privilegiado de aprendizagem que proporciona ao 

educando e ao educador encontrar possíveis respostas as suas inquietações e alçar voos mais 

altos em busca de conhecimento. Compreender como a biblioteca escolar está sendo utilizada 

no processo de ensino e aprendizagem, provoca em nós futuros pedagogos indagações que 

revigoram nossa necessidade de estar sempre buscando por uma educação crítica e 

transformadora, capaz de provocar o educando para se posicionar em nossa sociedade.  

 A biblioteca tem a missão de desenvolver o senso crítico nos educandos e transformá-

los em cidadãos responsáveis, (IFLA/UNESCO, 2006), no entanto, para que este caráter 

educativo da biblioteca escolar flua dentro das escolas, é necessário que seja incluída e 

envolvida em um trabalho conjunto com propostas pedagógicas que oportunizem um ensino 

de qualidade.  

 Desse modo, em nossa pesquisa objetivamos compreender como a biblioteca está 

sendo utilizada para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem e, não obstante, 

como os educadores, responsáveis pelas bibliotecas e os educandos a percebem no contexto 

escolar. 

 Organizamos nossa monografia em dois momentos, primeiro voltado para 

levantamento teórico considerando a importância do referencial para subsidiar e para nos 

guiar neste processo em nossas indagações e, o segundo momento pautado nas análises, 

destinado as seções 6 Análise das entrevistas – responsáveis pela biblioteca; 7 Análise dos 

questionários – professores do 5º ano; 8 Análise dos questionários – alunos do 5º ano e o 

seções 9 proposto à análise e reflexão acerca dos resultados encontrados, e por último nossas 

considerações finais. 

 Pretendemos com essa pesquisa dar maior visibilidade à importância da BE nas 

discussões em relação ao ensino e aprendizagem, e ao incentivo à leitura promovendo um 

diálogo que venha fortificar a importância do pedagogo estar atento a todos os ambientes 

necessários na instituição escolar como instrumentos que favoreçam na formação do 

educando. 
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2 QUESTÃO PROBLEMATIZADORA DA PESQUISA E SEUS 

DESDOBRAMENTOS 

 

 Durante o curso de pedagogia nos deparamos com diferentes situações que nos 

provocam inquietação e a reflexão em torno do processo de ensino e aprendizagem, nos 

colocando diante de cenários preocupantes e muitas vezes alarmantes, no contexto escolar que 

acabam minimizando a aprendizagem, deixando a margem, ambientes e espaços que podem 

colaborar para o ensino. Considerando essa situação, o problema da pesquisa visa investigar 

“como a biblioteca escolar está sendo utilizada para contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos?”. 

 Quando trazemos a Biblioteca Escolar como o objeto de estudo, estamos abrangendo 

toda sua importância na instituição escolar, e não obstante na sociedade, uma vez que a BE 

tem papel de disseminar o conhecimento buscando auxiliar e aproximar o educando de um 

mundo desconhecido até então para ele. 

 Neste sentido, a biblioteca escolar, em conjunto com o corpo docente, traz também em 

suas vertentes o caráter leitor. Gerando maior visibilidade ao que concerne à leitura no 

processo de escolarização. 

   Diante das reflexões e práxis constante durante o curso e por meio de pesquisas de 

campo nas instituições escolares, vemos a grande dificuldade em colocar a leitura de forma 

espontânea, prazerosa, apenas leituras mecânica sem muito significado, indo ao encontro, 

afirmam Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017, p.23),  

 

Quando a escola se preocupa em alfabetizar e ponto final, o processo mais 

amplo de interação com os textos, tanto orais quanto escritos, deixa muito a 

desejar. Os alunos avançam nas séries escolares sem desenvolver a 

competência leitora como um todo [...] É a situação que vemos hoje na 

maior parte das escolas brasileiras.  

 

Então, neste ponto percebemos que há enfrentamentos constantes na escola como falta 

de recursos, falta de informação por parte de profissionais entre outros, que influenciam neste 

escopo. No entanto, o que mais se intensifica é a falta de acesso a Biblioteca Escolar como um 

espaço de aprender e conhecer.  

A problemática abordada nesta pesquisa tem a intenção de compreender a colaboração 

da biblioteca escolar no processo de ensino e aprendizagem, abarcando o fomento ao 

incentivo à leitura e o conjunto de práticas pedagógicas atreladas a ela. Promovendo a 

abertura para uma discussão em relação à biblioteca escolar como um espaço de 

aprendizagem dentro da estrutura escolar. Conforme (IFLA. 2015, p. 16) a biblioteca escolar é 
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“um espaço de aprendizagem físico e digital, onde a leitura, o questionamento, a pesquisa [...] 

são centrais para conduzir o estudante na sua trajetória da informação para o conhecimento”.  

 A biblioteca escolar é colocada como mais um ambiente na escola para cumprir 

requisitos, isso quando há, ou em casos mais devastadores quando esta perde seu espaço por 

falta de salas para comportá-la, ou seja, a biblioteca escolar perde sua função por ser 

entendida como pouco ou nada necessária. Além deste motivo a falta de recursos humanos é 

uma variável que corrobora para o seu não funcionamento. 

A leitura é essencial para o processo de ensino e aprendizagem e além de fortalecer a 

criatividade e a imaginação convida o educando a adentrar ao mundo letrado como cidadão 

crítico, capaz de pensar e agir com propriedade na sociedade onde está inserido. Como afirma 

Campello (2002, p. 11): 

A biblioteca escolar é sem dúvida o espaço por excelência para promover 

experiências criativas de uso de informação. Ao reproduzir o ambiente 

informacional da sociedade contemporânea, a biblioteca pode, através de seu 

programa, aproximar o aluno de uma realidade que ele vai vivenciar no seu 

dia-a-dia, como profissional e como cidadão. 

Neste segmento, em relação à promoção da leitura em âmbito escolar vale procurar 

compreender o que e como a escola está se organizando para melhorar os índices de 

aprendizagem solicitados pelas avaliações externas, utilizar a BE como suporte nesta 

melhoria. Para tanto, faz-se necessário destacar algumas questões norteadoras que auxiliarão 

neste processo. 

 Como a biblioteca escolar está sendo utilizada para contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos? 

 Quais as possibilidades que a BE fornece ao conjunto de prática pedagógicas dos 

docentes? 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar como a biblioteca escolar está sendo utilizada para contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem dos educandos. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

        Para o desenvolvimento do objetivo geral desta pesquisa, elencamos os seguintes 

objetivos específicos: 

 Verificar como a Biblioteca Escolar está sendo utilizada para atender as necessidades 

da prática pedagógica; 

 Descrever as atividades de incentivo à leitura, que são realizadas na biblioteca escolar; 

 Identificar a influência da BE na aprendizagem dos educandos em seu processo de 

escolarização; 

 Realizar o levantamento do papel da biblioteca no contexto escolar. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com intuito de fomentar e ampliar o repertório em relação às Bibliotecas Escolares, a 

pesquisa será fundamentada em autores que contribuam para a compreensão sobre a temática. 

A base teórica subsidia-se em autores que versam sobre a biblioteca no contexto escolar 

trazendo seu papel, importância e os atores que nela atuam como mediadores e 

incentivadores, possibilitando que a mesma seja um espaço educativo. Os principais teóricos 

destacados para fundamentar e respaldar a pesquisa são: Campello (2002), Fragoso (2002), 

Milanesi (2002) e Côrte e Bandeira (2011).  

 

3.1 A BIBLIOTECA ESCOLAR: RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Constantemente vemos informações em relação aos índices de aprendizagem sobre o 

ensino em nosso país, muitas vezes essas informações não são tão otimistas como desejamos 

que fossem. No entanto, em paralelo a esses dados há também informações que nos colocam 

diante de avanços consideráveis. Neste sentido, a biblioteca se destaca como um dos espaços 

que está sempre em evidência com a intenção de auxiliar na disseminação do conhecimento 

produzido. 

A biblioteca foi, há tempos um local de armazenamento de livros e seu uso se 

restringia apenas a uma pequena parcela de “privilegiados”, ficando o povo de lado em seu 

uso, por considerar que esta não era necessária para sua vida, uma vez que o trabalho braçal 

não exigia leitura e conhecimentos para exercer determinadas funções. Milanesi (2002, p. 20) 

nos diz a seguinte afirmação, “quanto mais se recua no tempo, proporcionalmente, menor é o 

número de leitores e, em especial, de escritores. Durante séculos, ler e escrever estava restrito 

a reduzidos segmentos dos povos”. 

No entanto, no decorrer dos séculos essa visão se modifica e a biblioteca vai tomando 

proporções maiores em sua função e seus usuários começam a ser não apenas grupos 

elitizados, mas também filhos de trabalhadores. Para tanto, cabe a nós entendermos que 

apesar de muitas modificações há ainda grandes embates em relação ao seu funcionamento, 

pois a biblioteca por si só não é capaz de gerar aprendizagens. Considerando o papel da 

biblioteca escolar, entende-se que esta necessita estar munida de um trabalho que mobilize 

toda sua estrutura no sentido de fazer com que se torne dinâmica e fortalecedora no processo 
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de ensino e aprendizagem, descaracterizando o seu papel anteriormente de restrito e estático, 

em consonância (HILLESHEIM; FACHIN. p. 65, 1999), enfatizam que,  

 

Dentro do ambiente geral, atendendo as alterações que estão ocorrendo com 

a virada do século, um dos setores mais atingido é o da comunicação, ou 

seja, a informação transferida entre pares. Para que a escola tenha o 

desenvolvimento desejado é necessário a utilização de recursos que facilitem 

a integração e a dinamização do processo ensino-aprendizagem e entre os 

recursos existentes, destaca-se a Biblioteca Escolar, instrumento 

indispensável como apoio didático-pedagógico e cultural, e também 

elemento de ligação entre professor e aluno na elaboração das leituras e 

pesquisas. 

 

Temos atualmente muitas políticas públicas que se dispõem a auxiliar no parâmetro 

para organizar a biblioteca escolar, tornando-a em uma ferramenta que de fato ampare na 

aprendizagem dos educandos, fazendo com que venha se transformar em um espaço de 

aprendizagem, de troca de conhecimentos. 

Entre as políticas, podemos destacar a Lei 12.244/2010 que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas escolares nas instituições do país. Essa lei destaca a 

importância do profissional bibliotecário e tem como objetivo oferecer à BE seu valor 

merecido e reconhecimento por parte dos profissionais da educação. 

 Ainda de acordo com esse documento o acervo deve conter no mínimo um título para 

cada aluno, e ir ampliando sempre, com materiais diversificados que colaborem para a busca 

que seus usuários venham a fazer. Em relação à ampliação do acervo, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) em parceria com a Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação, executa o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE
2
), 

desenvolvido em 1997, com intuito de ampliar o acervo das escolas fornecendo livros 

literários, periódicos tanto para uso dos alunos como também destinados aos professores. 

 De acordo com a Resolução nº 07/2009, que dispõe sobre o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (BRASIL, 2009, p. 01): 

  

Art. 2º Serão distribuídos às escolas acervos compostos por obras de 

literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao 

currículo nas áreas de conhecimento da educação básica, visando: 

I - à democratização do acesso às fontes de informação; 

II - ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores; e 

                                                           
2
 O PNBE encontra-se atualmente desativado. Entretanto, a ressalva é destacar os programas de ações 

que viabilizem o funcionamento da biblioteca escolar, e não obstante enfatizar que nos acervos das 

bibliotecas pesquisadas, encontramos livros, e em sua maioria em ótimo estado de conservação, 

outros, ainda em suas respectivas caixas. 
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III - ao apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor. 

 

A legislação destacada enfatiza o quanto é necessária uma biblioteca diversificada, 

ampliada, com materiais diferenciados, sinalizando a importância dos profissionais que nela 

atuam como é o caso do bibliotecário, que é um ator fundamental neste espaço para atingir os 

objetivos desejados. Segundo a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e 

Instituições (IFLA), é possível ver o quanto se faz necessário um profissional qualificado para 

atuar na biblioteca escolar, e em conjunto com a equipe escolar, ao que tange a este aspecto 

(IFLA/UNESCO, 2005, p. 12), informa que, 

 

A principal função do bibliotecário escolar é a de contribuir para [o 

cumprimento] da missão e dos objetivos da escola, em que se incluem os 

processos de avaliação, implementação e desenvolvimento [da missão e dos 

objetivos] da biblioteca.  
 

Em um contexto geral para saber as situações das bibliotecas escolares do país, foi 

realizado um apanhado geral do quantitativo das BE por meio dos dados obtidos pelo Censo 

Escolar da Educação Básica 2016, que é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De acordo com as estatísticas, no 

Brasil há cerca de 186,1 mil escolas de Educação Básica, e o percentual de “50.5% das 

escolas de educação básica possuem biblioteca e/ou sala de leitura (esse percentual é de 

53,7% para as que ofertam ensino fundamental e de 88,3% no ensino médio);” (INEP/MEC, 

2016, p. 03). Como vemos praticamente a metade das escolas ainda não possuem biblioteca 

escolar. 

Segundo o Censo Escolar 2016, há no Brasil 116,3 mil escolas que oferecem os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, e deste quantitativo cerca 49,2% possuem biblioteca ou sala 

de leitura em seu espaço físico. Este número teve um acréscimo nos últimos 08 anos, pois em 

2008, o quantitativo era de 35,3%. É visível o crescimento das bibliotecas nas instituições 

escolares mesmo que seja em passos curtos, nota-se que há uma preocupação para que as 

escolas estejam sempre bem estruturadas e preparadas para formar educandos, cidadãos 

leitores e críticos. Não obstante, com a promulgação da Lei 12.244/2010, a qual determina 

que” [...] os sistemas de ensino do país deverão desenvolver esforços progressivos para que a 

universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta lei, [...] num prazo 

máximo de dez anos [...]” esse oferecimento ainda não se encontra universalizado. Então, 

percebe-se que não é somente uma vontade das escolas, mas uma imposição para que haja a 

dinamização das bibliotecas em todas as escolas.  
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Com o mapeamento realizado pelo Censo Escolar 2014 no estado de Rondônia, o 

quantitativo das bibliotecas escolares levantadas é de 40,9% ou seja, 351 instituições que 

comportam a BE. Especificamente na capital em Porto Velho 51,5% das instituições possuem 

biblioteca escolar, essa porcentagem está inclusa todas as escolas municipais, estaduais, 

federais e particulares. 

Em 2016, por intermédio do Grupo de Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) sobre estudos voltados à biblioteca escolar em conjunto com a Secretaria Municipal 

de Educação (SEMED), foram levantados o quantitativo das escolas municipais da zona 

urbana que comportam a biblioteca escolar em sua estrutura física, sendo 47 escolas, destas 

escolas 20 declararam ter biblioteca escolar. No entanto, de acordo com o mapeamento 

levantado pelo grupo, certificou-se que o quantitativo de bibliotecas era um total bem abaixo 

do que estava, pois, apenas 12 escolas apresentavam o espaço físico da BE e somente 06 

estavam em funcionamento.  

Numa nova coleta de dados realizada pelo Censo Escolar do O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e divulgado pelo mesmo, no ano de 

2017 as escolas de Porto Velho – Rondônia contabilizando apenas as escolas urbanas e 

municipais que possuem Ensino Fundamental anos iniciais, há um quantitativo de 59 escolas 

com a BE em seu espaço. Segue abaixo o quadro representativo. 

 

Figura 1. Total de Escolas em Rondônia e Dependências Físicas. 

 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2017 

 

 No quadro comparativo conforme a figura 01, podemos observar avanços no cenário 

da educação em relação ao surgimento de novas Bibliotecas no espaço escolar. O que 
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configura um olhar mais crítico em relação ao papel do BE no ensino e aprendizagem, assim 

como sua influência na vida do educando pode ser de grande importância na construção do ser 

humano. 

A Biblioteca é um organismo vivo que está sempre necessitando se reinventar para 

atender as demandas do nosso cotidiano, assim como a escola que precisa estar sempre com 

projetos que ajudem o aluno a compreender o conteúdo, o mundo, e a sociedade ao qual está 

inserida. Para que isso ocorra, à instituição escolar deve utilizar de todo seu aparato para 

alcançar os objetivos e metas que estabelecem. Neste sentindo, trazendo a importância da 

biblioteca escolar, fomentar seu uso, como um espaço de aprendizagem indispensável neste 

contexto. Côrte e Bandeira (2011, p. 08), trazem essa reflexão acerca do trabalho exercido 

entre a biblioteca e a escola, na qual essa unidade de informação “é um espaço de estudo e 

construção do conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta o interesse 

intelectual, favorece o enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito da leitura”.  

 A biblioteca escolar é de suma importância no contexto educacional, pois enriquece 

não só com os conhecimentos produzidos, mas também no contexto cultural, uma vez que, os 

alunos, por meio do acervo disponibilizado, têm a possibilidade de adentrar em novos 

mundos, realidades, e assim aumentar seu repertório, auxiliando-o também na construção da 

cidadania, já que o conhecimento provoca para possíveis reflexões em relação a tudo que nos 

cerca. Campello (2002, p. 11) nos orienta que: 

 

A biblioteca escolar é sem dúvida o espaço por excelência para promover 

experiências criativas de uso de informação. Ao reproduzir o ambiente 

informacional da sociedade contemporânea, a biblioteca pode, por meio de 

seu programa, aproximar o aluno de uma realidade que ele vai vivenciar no 

seu dia-a-dia, como profissional e como cidadão. 

 

 De acordo com Côrte e Bandeira (2011, p. 08), a “biblioteca escolar tem sua missão – 

seu destino – estreitamente ligada à escola. [...] é ela que fará ponte entre os conhecimentos 

gerados no mundo exterior e a comunidade docente e discente”. As autoras nos mostram que 

a missão da biblioteca é, em sua totalidade, intensificar e fazer com que o aluno esteja sempre 

motivado a querer utilizá-la, não apenas de forma imposta pelo professor, mas de maneira 

autônoma. Esse interesse não se constrói sozinho. Neste contexto, aparecem os profissionais 

da biblioteca escolar e seu papel é de grande valia para que o mecanismo de ações flua de 

forma a garantir a aprendizagem significativa dos alunos. 

 O bibliotecário exerce papel fundamental na biblioteca, uma vez que, exerce a função 

de mediador e incentivador para com seus usuários, no entanto a sua relação com a 
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comunidade escolar deve estar pautada em uma colaboração mútua. Nessa ação em conjunto, 

professores, bibliotecários, auxiliares, gestores, precisam reconhecer a função e importância 

da biblioteca e sua influência na formação do educando, compreendendo que a BE sendo 

dirigida de maneira a constituir-se em um ambiente de aprendizagem, é capaz de fazer a 

diferença no desenvolvimento do currículo da escola possibilitando grandes avanços. 

 A BE está diretamente voltada para ações que influenciam na aprendizagem dos 

alunos, deste ponto nos perguntamos, como esta influência? Para tanto até aqui já foi 

explicitada a importância e a missão da biblioteca escolar e a forma que auxilia em sua ação 

capaz de gerar conhecimento. Não obstante, a dúvida não pode cessar na primeira opção de 

resposta, deve permear sempre os profissionais da educação para que possam refletir sempre 

sobre a forma de utilização e suas ações realizadas, para que a biblioteca escolar venha a se 

tornar um espaço educativo e de fervor cultural. 

Em consonância a esta questão Cruz (1979, p. 848) diz o seguinte “[...] efetiva 

integração entre a biblioteca, o pessoal técnico-administrativo e o corpo docente da escola 

com a finalidade de conscientizar mais os professores sobre a importância da biblioteca”. 

A BE como um ambiente permanente em aprendizagem necessita de olhares voltados 

a ela com intuito de melhorar suas instalações e intensificar seu papel primordial que é o 

disseminar conhecimento. 

 Apesar dos muitos diálogos relacionados à biblioteca, ela ainda é vista com olhares 

poucos produtivos, onde a colocam como “depósito” de livros velhos, e infelizmente essa 

atitude ocorre em muitas escolas e acabam se consolidando como verdade, e esse espectro 

inferioriza e retarda o poder deste ambiente, Fragoso (2002, p. 01), nos mostra que: 

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

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

unidades escolares, mas como núcleo ligado ao pedagógico. A biblioteca 

trabalha com os educadores e não para eles ou deles isolados. Integrada à 

comunidade escolar, a biblioteca proporcionará a seu público leitor uma 

convivência harmoniosa com o mundo das ideias e da informação. 

 

 Neste arcabouço que subsidia a inquietação em torno da biblioteca escolar, 

reconhecendo sua relevância para o processo educacional, torna-se necessário conhecer as 

propostas pedagógicas realizadas neste espaço, assim como conhecer sua estrutura, 

organização e os atores que nela estão imersos. Dando mais abertura à importância da BE nas 

discussões em relação à promoção da aprendizagem, promovendo um diálogo que venha 

fortalecer a importância do pedagogo estar atento a todos os ambientes necessários na 
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instituição escolar como instrumentos que favoreçam e tornem a aprendizagem significativa 

ao educando. 

Pensar na BE como um espaço privilegiado incentivador no processo de aprendizagem 

nos faz refletir em relação ao trabalho da escola e principalmente no trabalho da equipe 

docente, indagando, como e quais são suas escolhas para essa ação conjunta sala de aula e 

Biblioteca Escolar?.  

 Estamos nesta pesquisa discutindo como a BE é essencial e necessária para auxiliar 

com que o educando tenha mais êxito na sua jornada escolar, acadêmica e claro como esta 

pode ser sem dúvida fundamental para construção do sujeito. Mas para que isso seja possível 

é necessário que sua utilização seja a mais enriquecedora possível, e proveitosa. Oliveira, 

(2005, p. 08), nos diz, “biblioteca escolar é uma extensão do aprendizado em sala de aula. 

Desta forma o professor em parceria com a biblioteca poderá oferecer atividades e trabalhos 

que possam desenvolver o hábito e o gosto de frequentar a biblioteca.” 

Em relação a esse papel que ela pode exercer o docente precisa articular práticas que 

sejam capazes de fomentar o ensino e aprendizagem, trazendo benefícios para os educandos 

durante toda sua vida. A gestão escolar em parceria com docentes, bibliotecários 

(responsáveis pela BE) devem criar estratégias otimizando todos os recursos disponíveis, em 

todas as áreas.  

Para que essa ação seja possível é de suma importância que os atores envolvidos 

tenham consciência de seus papeis, como provedores de novos desafios e aprendizagem para 

com seus educandos, para tanto estes atores necessitam de fato serem atuantes, e 

comprometidos com a formação educacional e cultural dos educandos, em consonância a isso, 

SILVA, BORTOLIN (2006, p.18) afirmam que: 

 

É imprescindível que os educadores (professores, bibliotecários, atendentes 

de biblioteca...) tenham a percepção da função e importância da biblioteca 

para o ensino, buscando a integração e propondo encaminhamentos 

enriquecedores na criação e manutenção de espaços de leitura e formação de 

leitores  
 

 Em face ao papel do educando, cabe o amadurecimento do pensamento ao que se 

refere à função da BE no processo educativo, ampliando conhecimentos e conscientizando os 

educandos sobre a busca, a pesquisa e as fontes de informações.  

No tocante a aprendizagem, nos dias atuais vem mudando consideravelmente sua 

forma de ser construída, partindo do pressuposto de uma aprendizagem que coloca o 

educando como centro da aprendizagem, enfatizando seu poder participativo e ativo. 
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 Fomos escolarizados no processo de ensino e aprendizagem no qual prevalecia a 

memorização e a repetição, no qual o ensino tradicional em sua totalidade exercia um poder 

hegemônico. Com essa tendência tradicional o educando não era convidado a explorar sua 

criatividade muito menos seu senso crítico, apenas a transmissão e recepção do conhecimento. 

 No entanto, essa visão tradicional vem perdendo sua força dando espaço a uma nova 

roupagem de aprendizagem pautada na compreensão, reflexão e criticidade, na qual o 

educador é o mediador na relação educador e educando. Cabe salientar que essa mudança 

requer que o educador repense suas práticas pedagógicas em sala de aula.  

 Ao que tange a esta proposta de aprendizagem contemporânea, Gasque (2012) enfatiza 

a busca da informação a partir das incertezas que são geradas, e assim decorrendo de uma 

busca a aludir o pensar reflexivo “(1) estado de dúvida, que origina o ato de pensar; e (2) a 

busca por informação que resolva a dúvida” (p. 60). Desta maneira, provocar a construção dos 

conhecimentos a partir dos conflitos cognitivos possibilitando ao educando ao pensamento 

crítico e reflexivo. Estas possibilidades não estão restritas necessariamente as salas de aula, 

todavia, o educador com essa visão de aprendizagem, oportunizar ao educando novos espaços 

de aprendizagem, que favoreça no processo de ensino e aprendizagem. Por conseguinte, 

Hubner (2014, p.71) afirma que, “a educação transcende o espaço das salas de aula”. 

 

3.2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Para maior clareza sobre a biblioteca escolar, organizamos pontos importantes que nos 

ajudam a compreendê-la melhor em relação ao seu conceito, sua missão e funções, que visam 

contribuir no entendimento em relação a nossa abordagem. 

No que diz respeito ao conceito, a biblioteca escolar geralmente é caracterizada como 

espaço de guarda de livros, sem atrativos para cativar os seus usuários, em face desse descaso 

e precarização de sua utilização, acaba limitando-se, e em consonância não alavancando na 

aprendizagem.   

 Uma biblioteca escolar em pleno funcionamento reflete em avanços significativos para 

todos os envolvidos, e para que isso ocorra é necessário que estejam bem equipadas, 

entendendo que uma boa estrutura física, práticas educativas, atividades de incentivo à leitura, 

profissionais capacitados provocam o desenvolvimento cognitivo do educando, fomentando 

em um ambiente de interação, visto que, é nessa troca de conhecimento, partilha de 

experiências, que se constrói o conhecimento e amplia a visão sobre o todo.   
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Dessa forma, propõe ao educando a construção da autonomia, desenvolvendo suas 

potencialidades. Marta Kohl Oliveira (1997, p. 38), em relação à interação social, apresenta o 

seguinte, “[...] a interação social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja 

através dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria 

prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo”.  

 Nesta perspectiva a BE vem ao encontro, como um ambiente apropriado e pensado 

para fornecer ao educando essas possibilidades priorizando os aspectos cognitivos e culturais. 

Pois, a biblioteca escolar corrobora para o desenvolvimento do currículo, e necessita estar 

cada vez mais organizada para atender as demandas da comunidade escolar, refletindo a 

diversidade em nossa sociedade, e neste sentido, disponibilizar em seu acervo acesso aos mais 

variados materiais.  

 A missão da biblioteca escolar vá para além de guardar os diversos suportes de 

materiais de leitura, mas é um espaço que possibilita ao educando sua formação do uso das 

informações, oportunizando que o mesmo construa sua aprendizagem, “biblioteca escolar 

desenvolve nos estudantes competências para a aprendizagem ao longo da vida [...]” 

(IFLA/UNESCO, 2006, p. 04). 

A biblioteca exerce funções fundamentais e importantes no espaço escolar e para que 

venha cumprir com sua missão é necessário aludir sobre as funções que pode empreender. 

 Em meio às novas demandas existentes no processo educativo a biblioteca está se 

reconfigurando para garantir que além de dinamizar o conhecimento transforme-se em um 

espaço cultural, de lazer. A biblioteca em face desse monte e desmonte da educação se 

revitaliza para manter-se viva, e mais ainda em busca de bibliotecários mediadores exercendo 

dentro da biblioteca um trabalho que corporifique sua missão. 

 

3.3 BIBLIOTECÁRIOS E PROFESSORES NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 O trabalho pedagógico exercido na biblioteca escolar precisa levar em consideração o 

público alvo, as necessidades de cada aluno, a faixa etária, e não menos importante os atores 

nela envolvido.  A BE exerce função educativa quando trabalhada em coletividade visando o 

mesmo objetivo.  

 O compromisso do profissional com a sociedade deve ser capaz de romper a barreira e 

descaracterizar a biblioteca escolar como sendo o “depósito de livros”, onde este espaço foi 
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colocado pela própria instituição escolar, local de castigo, o que acaba marginalizando a BE e 

a desvinculando de seu papel educativo e cultural. 

 De acordo com as legislações já citadas nesta pesquisa, a biblioteca escolar precisa de 

um profissional capacitado para atuar, com formação em biblioteconomia, ou seja, necessita 

de um bibliotecário. Este por sua vez, precisa ousar em sua ação, não apenas em catalogação e 

organização do acervo, mas promover na BE um espaço de transformação, de criação, onde 

proporcione projetos nos quais possibilite ao educando o campo da pesquisa, da indagação, do 

questionamento, com foco na formação e construção da cidadania. Como apontado a seguir 

pelos autores, Morigi, Vanz, Galdino (2002, p.145), 

 

Como educador, sua ação deve ser pautada em valores democráticos, 

solidários e de responsabilidade em relação ao planeta, considerando 

também o enraizamento de sua identidade nacional. Na posição de mediador 

da informação e ações, o profissional é convidado a rever suas práticas, 

adotando uma postura metodológica transdisciplinar. Para isso é necessário 

modificar a sua visão de mundo e da própria profissão. 
 

No campo da biblioteca escolar ele necessita ser mediador, implantando ações em 

conjunto com a escola para estimular o gosto pela leitura e não obstante auxiliar na 

aprendizagem. Milanesi 2002 (p. 62), “se o responsável pela biblioteca oferecer outras 

possibilidades para que o aluno possa ir além da mera reprodução, estará quebrando a prática 

do saber empacotado [...]”. 

 Quando colocamos que professores e responsáveis pela BE precisam criar espaço para 

estimular a leitura, enfatizamos o fato de estes profissionais estarem inseridos também no 

mundo leitor, pois não se estimula e provoca a leitura sem ao menos ter a experiência de uma 

vida leitora. Durante o percurso da graduação nos deparamos com alguns equívocos em 

relação às práticas pedagógicas, educadores questionando a dificuldade dos educandos em 

aprender, muitas vezes em suas falas colocando-os em uma situação de limite da própria 

aprendizagem, com falas como: “ele não gosta de ler”, “eles têm dificuldade de aprender a 

ler”, “não conseguem entender o texto”, falas que nos levam a uma postura reflexiva e 

investigativa, uma vez que nos coloca diante a situações inquietantes, que como futura 

educadora não devo me abster em viver, no entanto queremos e necessitamos de nos munir de 

informações, para auxiliar os educandos em sua formação. Paulo Freire, em seu livro 

Educação e Mudança (1979, p. 78) nos traz a seguinte reflexão, “Até o momento em que uma 

realidade for vista como algo imutável, superior às forças de resistência dos indivíduos que 

assim a veem, a tendência destes será adotar uma postura fatalista e sem esperança”. 
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 Citamos aqui o bibliotecário como o responsável pela biblioteca, todavia, esse 

profissional infelizmente ainda é escasso principalmente na biblioteca escolar, geralmente os 

responsáveis pela BE, são professores, funcionários com desvio de funções devido à 

impossibilidade de atuarem em suas respectivas funções, por estarem com Laudo Médico ou 

até mesmo por motivos diversos, e como a biblioteca é considerada um espaço “tranquilo”, e 

“sem muito que fazer”, estes se tornam seus “guardiões”, e que em muitos casos não se 

preocupam em mediar ações pedagógicas, acabam que fortalecendo a precarização do papel 

da biblioteca escolar. 

 Essa realidade infelizmente é mais presente do que pensamos, e por meio dessas 

situações se torna revelador o cuidado e a importância que se dão as bibliotecas escolares. 

Para quebrar esse paradigma faz-se necessário a atualização do profissional da educação, para 

que possa explorar ainda mais a dimensão educativa da BE e não somente fomentar novas 

abordagens pedagógicas capazes de transformar o cenário da educação. 

 Neste sentido o bibliotecário em conjunto com os professores devem buscar juntos 

meios para auxiliar na aprendizagem dos educandos. Pois, como nos mostra Carneiro da Silva 

(1995, p. 76) essa relação conjunta favorece o crescimento intelectual do aluno.  

 

Ciente do planejamento do professor, o bibliotecário escolar conhecerá os 

conteúdos que serão explorados e, assim, poderá orientar com maior 

objetividade e eficácia a inserção da biblioteca no ensino/aprendizagem. [...] 

Sem dúvida, o florescimento da postura de educador no bibliotecário escolar 

implica o seu desprendimento das tarefas mais técnicas.  

 

 As reflexões acerca da relação dos atores envolvidos na promulgação de um ensino de 

qualidade necessitam de uma visão também dos aspectos da estrutura física, a organização, 

decoração do espaço, como um ambiente vitalício, que provoque ao educando o prazer de 

estar ali. A Be deve ser dinâmica, com atividades que assegurem a certeza de um querer voltar 

e participar. Afinal como educadores não estamos apenas frisando o hábito da leitura, mas o 

prazer pela leitura, e seus desdobramentos na vida do educando. 

 

3.4 A LEITURA NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

 A sociedade vem enfrentando diversas transformações, ressignificando paradigmas e 

hábitos, decorrentes a novos meios de informação e comunicação que vem auxiliar e facilitar 
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em nosso dia a dia, como as tecnologias, um grande avanço que nos possibilita interagir e a 

conhecer pessoas e locais em tempos recordes.  

 Para tanto, essa evolução e rapidez necessita de um elemento fundamental e de 

extrema importância, que é a leitura. Quando destacamos a leitura, queremos ressaltar a que 

corresponde ao ler de forma crítica e reflexiva, uma leitura que não seja superficial, muito 

menos mecânica, como afirma Souza (1993, p. 17) “a leitura contribui para formação do ser 

humano”.  Essa leitura que destacamos, é a que faz a ponte entre a informação encontrada nos 

diversos suportes de leitura que leve os educandos a buscar o conhecimento mais complexo 

capaz de ser libertador.  

 Ler não pode ser apenas decodificar códigos, como nos revela Freire (1989, p. 19) 

“problema que se coloca não é o da leitura da palavra, mas o de uma leitura mais rigorosa do 

mundo, que sempre precede à leitura da palavra”. 

 As transformações advindas influenciam em nosso modo de viver, de comer, também 

interferem em nossa educação, nosso modo de aprender, de ensinar, nessa perspectiva as 

escolas precisam estar preparadas para atender as demandas de uma sociedade leitora, que 

luta cada dia para conquistar cada vez mais espaço para todos, com direitos e equidade. 

Contudo, é interessante refletir sobre a posição das escolas em relação a este formato que se 

configura na educação. De acordo com Hoffmann (1996, p. 20),  

 

A leitura faz com que o leitor entre num processo de participação dos valores 

culturais da humanidade! A pessoa que lê se torna mais consciente da 

realidade que a cerca, conseqüentemente se torna mais livre e tornando-se 

mais livre torna-se mais responsável e dentro de uma linha de evolução 

tornar-se-á mais feliz. 

 

 Para a inserção da leitura de forma a cativar os educandos e os estimular quanto ao 

gosto pela leitura, é necessário que o professor se torne a ponte importante agindo como 

mediador para auxiliar seus educandos. 

 Em muitos casos ocorrem nas escolas leituras fragmentadas e mecânicas com poucos 

resultados significantes para o aluno, focado mais na memorização e exercício para realizar 

determinada atividade, o que corrobora para uma não afinidade entre educandos e o ato de ler. 

 Percebemos que nos dias atuais há uma nova roupagem sobre ensino e aprendizagem, 

voltada para a compreensão e reflexão dos educadores, gestores, educandos, e todos que estão 

envolvidos no processo educativo. E aos poucos rompendo com o ensino tradicionalista que 

muitos de nós recebemos.  
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 Nesse emaranhado de metamorfose a leitura precisa ser uma atividade prazerosa, 

atrativa, cheias de desafios para buscar a atenção do educando, e o educador tem a premissa 

de garantir que essa conquista seja alcançada, buscando ferramentas que possibilite essa troca. 

 A leitura precede até mesmo o próprio conhecimento das letras e fonemas. Inicia lá na 

infância, com contação de histórias infantis, canções de dormir, a criança desde essa fase vai 

compreendendo que tudo a um significado, um objetivo, e desta maneira já se faz presente o 

incentivo de uma leitura prazerosa cheia de fascínio. Yunes (1984, p.21) enfatiza que “[...] o 

hábito de leitura se inicia antes que a criança aprenda a ler: neste paradoxo se registra a 

decisiva influência do contar/ouvir histórias, para uma relação satisfatória com o universo da 

ficção”. 

 Souza (1993, p. 19) relacionado à leitura na infância enfatiza o seguinte, 

 

[...] a formação do gosto de ler começa muito cedo, já na família, através das 

cantigas, do folclore, da literatura infantil oral e do contato com os livros, 

formando atitudes positivas em relação à leitura. Nesta situação caberia à 

escola dar continuidade ao trabalho iniciado na instituição familiar. 

 

Pautando no incentivo e o prazer pela leitura nos espaços das bibliotecas escolares, os 

bibliotecários precisam investir em uma postura mais dinâmica, organizando o espaço de 

forma a estimular a curiosidade nos educandos, à vontade pelo aprender e apreender, 

provocando indagações reflexivas que os levam a transcender na construção do 

conhecimento, oportunizando aprendizagem a novos conhecimentos. O incentivo pela leitura 

não brota de uma hora para outra nos educandos, é necessário que torne um cultivo cuidadoso, 

regado a grandes doses de estímulo, e desafiadoras. Torna-se a união do educador e do 

bibliotecário indispensáveis nesse processo. 

Ao que tange a organização do espaço da BE, este deve estar preparado para atender 

aos mais diversos públicos, tendo na composição de seu acervo materiais que possam 

contribuir para a busca, além de um ambiente vitalício que provoque a inquietação, gosto 

prazeroso pela leitura, o encantamento do educando pelo espaço da leitura.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Considerando o problema deste estudo, já mencionado anteriormente que investiga 

“como a biblioteca escolar está sendo utilizada para contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos?”. A metodologia utilizada constituiu-se de cunho qualitativo, 

realizando a pesquisa de campo e descritiva. De acordo com Marconi e Lakatos (2009), este 

tipo de pesquisa incide no delineamento das características dos acontecimentos e fenômenos 

que ocorrem durante a coleta de dados no local onde esta se realizará. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico com o intuito de conhecer e compreender 

melhor os autores que versam sobre a biblioteca no contexto escolar, de forma a subsidiar e 

sustentar o referencial teórico. Realizamos fichamento por citação, pois, conforme Marconi e 

Lakatos (2003, p. 48) o fichamento “[...] leva o indivíduo a pôr ordem no seu material. 

Possibilita ainda uma seleção constante da documentação, e de seu ordenamento”. Neste 

seguimento o fichamento é um suporte que provoca e organiza o desenrolar das atividades 

acadêmicas. 

Foram investigadas quatro (04) escolas. Determinou-se uma região específica do 

perímetro urbano de Porto Velho, dentro da mesma, a escolha recaiu para as duas (2) escolas 

que possuem os melhores índices na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), e as duas (02) com os índices mais baixos, ressaltando que ambas as quatro 

(04) escolas possuem bibliotecas em sua estrutura. No momento optamos por escolher uma 

única região, optou-se por agir desta forma, pois são escolas que vivenciam a mesma rotina 

em relação a sua localização, uma vez que todas são pertencentes de uma mesma realidade. 

Sendo assim, com as informações encontradas delimitamos a região Leste da cidade 

de Porto Velho, além de ser uma região na qual temos um melhor acesso na realização das 

atividades aqui propostas. 

A partir desta delimitação das instituições escolares participantes, indagamos o 

funcionamento das bibliotecas escolares, bem como, sua contribuição na questão do ensino e 

da aprendizagem e compreender como os atores envolvidos percebem a biblioteca na 

construção de conhecimento no processo educacional. As escolas são da rede municipal que 

ofertam os anos iniciais do ensino fundamental. 

Definidas as bibliotecas escolares, partiu-se para a elaboração final dos instrumentais 

de coleta de dados, Marconi e Lakatos (2003, p. 165) informam o seguinte em relação à coleta 

de dados, “Etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados· previstos”, estes por sua vez, 
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visam conseguir subsídios suficientes que ocasione a compreensão em relação ao problema e 

assim, provoque possíveis soluções.  

A etapa seguinte constituiu-se do primeiro contato com as instituições com o propósito 

de apresentar os objetivos da pesquisa e, pedir para que as mesmas autorizassem e 

contribuíssem, e assim, estabelecendo uma relação que visasse à consolidação da pesquisa. 

No entanto, no decorrer da pesquisa aconteceram alguns percalços que nos fizeram 

modificar a rota, mas, não os objetivos. Algumas escolas que declararam a existência de 

biblioteca pelo Censo Escolar, porém, na realidade estão com estes espaços desativados, sem 

profissionais responsáveis e em alguns casos a biblioteca foi extinta para dar espaço à 

ampliação das salas de aula. Ao todo fomos a 13 escolas da rede municipal de Porto Velho, 

desta forma, foi necessário que a pesquisa sofresse algumas alterações de percurso em relação 

à ampliação e delimitação da região, visto que na região escolhida inicialmente não 

encontramos escolas suficientes com as características que buscávamos. 

 O levantamento de dados foi realizado por intervenção dos instrumentais de coleta, 

utilizando a percepção, ou seja, como cada ator envolvido percebe a utilização da biblioteca 

escolar enquanto espaços de aprendizagem, e como estes se organizam para sua utilização, 

para isso, fez-se uso dos seguintes instrumentais: questionário, entrevista e observação. 

Definida a forma de coleta combinamos com os sujeitos da pesquisa os horários que os 

mesmos pudessem contribuir de forma que não interferisse em suas rotinas. Foi realizada a 

entrevista semiestruturada com 04 responsáveis pela biblioteca escolar, houve também um 

questionário destinado aos professores, profissionais esses que lecionam a disciplina de 

Língua Portuguesa nos 5º anos do ensino fundamental. Assim como, também houve a 

aplicação de questionários com múltiplas escolhas direcionados aos alunos do 5º ano do 

ensino fundamental. A escolha de alunos do 5º ano se deu devido à transição para o sexto 

compreendendo as dificuldades nesta fase, com leitura, escrita, compreensão e interpretação 

de textos. 

A observação sistemática se deu por intermédio a, algumas atividades diárias 

realizadas nas instituições de ensino, e desta forma levantamos informações que 

possibilitaram um entendimento acerca do problema abordado. 

Com os dados obtidos, a organização ocorreu mediante a análise, e da tabulação das 

perguntas fechadas e abertas. Lakatos e Marconi (2003, p. 167), nos norteiam quanto a sua 

significação: 
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É a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 

verificação das inter-relações entre eles. É uma parte do processo técnico de 

análise estatística, que permite sintetizar os dados de observação, 

conseguidos pelas diferentes categorias e representá-los graficamente. Dessa 

forma, poderão ser melhor compreendidos e interpretados mais rapidamente.  

 

Diante do exposto, esperamos apresentar as percepções dos profissionais que estão 

diretamente ligados ao processo educacional, assim como suas ações propostas na biblioteca 

escolar. Além disso, almejamos que a presente pesquisa, possa provocar a reflexão, e ações, 

que visam fomentar o uso das bibliotecas escolares no processo de ensino e aprendizagem. 
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5 AMBIENTE DA PESQUISA 

  

 Nesta seção apresentamos os resultados encontrados mediante as entrevistas, 

questionários e observação, durante nossa pesquisa realizada no segundo semestre de 2018. 

Esta seção configura-se uma das mais importantes, pois nos coloca diante de cenários já 

conhecidos, porém, poucos explorados, e não obstante totalmente novos para nós, nos 

colocando a refletir sobre nossas práticas e ações futuras no espaço escolar, buscando 

compreensão e ponderação em relação ao trabalho educativo exercido pela biblioteca escolar. 

 Ao todo, tivemos a participação de 34 pessoas, em nossos questionários e entrevistas. 

Sendo 04 responsáveis pela biblioteca escolar, 06 professores do 5ºano e 24 alunos do 5º ano. 

As escolas são da rede pública, e oferecem os anos iniciais e, estão localizadas na região 

norte, leste e centro da cidade de Porto Velho.  

A presente pesquisa contou com a participação de quatro instituições escolares ambas 

com biblioteca em sua estrutura física e em funcionamento. Por questão de privacidade e ética 

os nomes das instituições não serão divulgados, sendo assim optamos por utilizar as letras A, 

B, C e D para nos referirmos às escolas. 

 As escolas A e B são as instituições com maiores notas no IDEB, A apresentou 6.2 seu 

funcionamento ocorre em dois períodos matutino e vespertino, atendendo do 1º ano do ensino 

fundamental ao 5º ano. A escola B com 5.6 de IDEB funciona nos três períodos, matutino e 

vespertino com ensino fundamental e noturno com a Educação de Jovens e Adultos. Escola C 

e D com 5.4 no IDEB 2017, e o funcionamento se dá nos períodos matutino e vespertino com 

o ensino fundamental de 1º ao 5º ano. 

 A escola com maior nota no IDEB, em nossa pesquisa 6.2 foi instituição A, na qual 

houve a participação de duas turmas de 5º ano, ou seja, dois professores, oito alunos e um 

responsável pela BE. O mesmo coeficiente de participante ocorreu na escola B, com a 

participação de duas turmas de 5º ano. As escolas C e D tiveram apenas uma turma de 5º ano 

participante. A coleta de dados se deu no período vespertino, a definição do horário se deu em 

face ao fato dos pesquisadores no turno da manhã estarem envolvidos em suas atividades 

acadêmicas o que impossibilitou a pesquisa em horário matutino.  
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6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS – RESPONSÁVEIS PELA BIBLIOTECA 

 

 Neste item constam as análises a partir das falas dos profissionais responsáveis pela 

biblioteca escolar das instituições escolares pesquisadas. A entrevista contou com a 

participação de quatro pessoas.  

  

6.1 TEMPO QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA BIBLIOTECA ESCOLAR E OS 

MOTIVOS QUE A LEVARAM PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR 

  

 De acordo com as informações encontradas as funcionárias estão à frente da BE 

exercendo essa função, umas com maior tempo e outras novas em relação ao trabalho que 

exercem atualmente. As responsáveis são funcionárias de longa data das instituições, no 

entanto algumas iniciaram ainda este ano suas atividades na BE. 

 Na escola A, a responsável pela biblioteca escolar está há cinco anos exercendo suas 

funções no espaço da BE, foi readaptada na biblioteca escolar. Na escola B, a funcionária está 

há mais de vinte anos na BE, segundo a mesma desenvolve seu trabalho desde quando iniciou 

como funcionária pública optando pelo espaço da biblioteca escolar. Na escola C, a 

funcionária está há seis meses executando as atividades da BE, a mesma não está em 

readaptação, continua exercendo seu cargo de supervisora, no entanto a mesma se divide entre 

as tarefas de supervisão e organização da BE. Na escola D, a funcionária está a um ano na BE, 

funcionária a 29 anos no setor público, foi readaptada devido a complicações de saúde, que 

necessitou afastá-la de seu cargo de origem, que era o de professora. 

 Com esse levantamento encontramos alguns aspectos que denotam que as bibliotecas 

escolares continuam sendo gerenciadas por funcionários em readaptação. Mas apesar desta 

problemática, destacamos também a atuação de algumas responsáveis que estão engajadas em 

propor uma biblioteca rica em conhecimento e atrativa para a comunidade escolar. 

 Como exemplo, destacamos a responsável pela biblioteca A que utiliza de sua 

bagagem como professora alfabetizadora para enriquecer seu trabalho na BE, propondo 

projetos de intervenção na leitura e interpretação de texto, procurando trabalhar com todas as 

turmas da instituição na BE para auxiliá-los em sua aprendizagem. 

 Na biblioteca escolar D apesar de estar a pouco tempo, destacou as melhorias na BE, a 

ampliação do espaço, a organização do acervo, a utilização desse espaço pelos alunos, 

transformando-a em um espaço reconhecido dentro da escola. Durante a visita nessa escola 
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sentimos um respeito e admiração pelo trabalho que a responsável vem desempenhando na 

BE por parte dos gestores e professores, Fragoso (2002) suscita a reflexão em relação ao 

trabalho exercido na BE, trabalhando de forma conjunta, tornando-a ativa. 

 

6.2 ÁREA DE FORMAÇÃO 

 

 As quatro funcionárias responsáveis pelas bibliotecas escolares visitadas, possuem 

formação em pedagogia. Sendo que duas atuaram em sala de aula como professoras, na escola 

C a responsável atua como supervisora na escola.  

 De acordo com o que já trabalhamos em nosso embasamento teórico, é necessário e 

importante a existência de um profissional capacitado trabalhando na BE, a Lei de número 

12.244 de 2010, a qual dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino do país, vem ao encontro da importância de ter o bibliotecário na biblioteca escolar, e 

este por sua vez deve atuar de forma a garantir a aprendizagem do educando. Infelizmente as 

escolas da rede municipal em Porto Velho não estão em termos de estrutura física e recursos 

humanos preparadas, ocorrendo a desvalorização dos profissionais que nela atuam.  

 

6.3 COMO A BIBLIOTECA SE INSERE NA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA? 

 

 De acordo com as nossas entrevistadas, 50% deixaram claro que a BE não está 

inserida na proposta pedagógica da escola. Evidenciando que falta um pouco mais de 

compromisso pelos atores envolvidos para que isso se solidifique. 

 Na escola A ficamos diante a uma profissional que ao falar sobre a BE nos deixa 

encantada, e percebe um grande prazer pelo trabalho no qual vem desenvolvendo. A mesma 

nos apresentou seu arsenal de projetos desenvolvidos na escola, em conjunto com os 

professores, e o projeto atual que estão desenvolvendo nesse bimestre. A responsável pela 

biblioteca A, nos disse, “estamos preocupados com os alunos, e sempre queremos melhorar, 

por isso estamos sempre desenvolvendo projetos, com maior ênfase na leitura e escrita, 

produção de texto que influencia na sala de aula,”. E de fato a comunidade escolar da escola 

A possui um respeito pelo espaço da BE, e falam com orgulho da importância que a biblioteca 

escolar tem no processo de ensino e aprendizagem. 

 Na escola B, foi nos informado que hoje em dia não se há mais essa inserção na 

proposta pedagógica, segundo a responsável houve mudanças de prédio da escola que gerou 
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grande desconforto a todos da comunidade escolar, e interferindo na organização da BE, com 

essa situação a BE não está atrativa como há um tempo, na entrevista contou-nos que, “hoje 

não há mais, mas já foi mais instigante ao incentivo de leitura”.  

 Mesmo com essa falha a BE é um espaço muito organizado, a responsável cuida do 

acervo e de sua organização, e quando recebe os alunos procura cativá-los, auxiliando-os nas 

buscas. 

 Na escola C não há essa inserção, de acordo com a supervisora que está à frente da 

BE, segundo a qual a biblioteca ainda está em funcionamento por ela organizar e se dispor 

para isso, deixando claro que não é uma atribuição de sua atuação, mas para não deixá-la em 

desuso. Como na BE funciona simultaneamente a sala de multimídia, acaba que seu uso em 

grande parte é para usar os recursos de mídia, e em paralelo a BE se torna um espaço para 

desenvolver os projetos dos programas do MEC no caso “Mais educação” duas vezes na 

semana. 

 Quando chegamos à escola D, ficamos diante de uma BE que está voltando a ativa, em 

passos vagarosos, mas que busca mudar a realidade, conforme a responsável, com algumas 

restrições de saúde procura colocar a BE na proposta pedagógica, por saber da importância 

em oportunizar aos alunos adentrar em um mundo leitor, que favoreça sua aprendizagem. 

 Nota-se que a inserção da BE na proposta pedagógica da escola vai além de uma mera 

vontade, Kuhlthau (2006, p.144) alega, “para que o programa da biblioteca seja eficaz o 

planejamento em conjunto é essencial”. Tem que haver compromisso e reponsabilidade, por 

todos os envolvidos, biblioteca e sala de aula é uma junção que traz bons frutos. 

 

6.4 FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

 A biblioteca escolar A funciona quatro dias na semana, sendo em horários alternados, 

dois dias pela manhã e dois dias pela tarde, e apenas uma responsável. Realiza empréstimo 

aos alunos, geralmente os empréstimos são feitos quando os alunos estão na BE 

desenvolvendo algum projeto, pois os dias em que está aberta são trabalhados com as turmas 

da escola, ou seja, toda semana as turmas vão a BE, ficando um horário livre para a 

responsável pela BE colocar em ação os projetos que realizou, nem sempre a professora da 

turma está junto. 

 A escola B funciona os três períodos, sendo uma responsável por cada turno, há 

empréstimo tanto para alunos quantos professores.  
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A biblioteca escolar C funciona apenas no período vespertino e apenas uma 

responsável pela organização do espaço, de acordo com as informações, há pouco 

empréstimo, o que ocorre é em alguns casos os professores buscarem algumas obras e levar 

para turma para se trabalhar determinado conteúdo. 

 Na biblioteca D o funcionamento só ocorre no período vespertino todos os dias da 

semana, há apenas, uma responsável pela BE. Ocorre o empréstimo diariamente, os alunos 

são orientados a ficarem dois dias com o livro, em casos que não concluíram a leitura podem 

renovar o empréstimo. De acordo com a responsável, eles não possuíam o hábito de ir a BE 

fazer uma busca por um livro, tão pouco efetuar um empréstimo, segundo a mesma, percebe 

que estão criando autonomia para ir a BE, a visitação a BE ocorre em dupla, pois a 

responsável disse que é sozinha e não têm condições físicas para dar atenção devida a todos, 

por esse motivo delimitou a quantidade por visita. 

 Em cada escola flui de uma forma diferenciada o funcionamento, uns se adequam 

conforme as necessidades e as demandas da escola, enquanto em outras instituições as 

demandas passam a ser do próprio sujeito frente à BE. 

 

6.5 TRABALHO EM CONJUNTO ENTRE PROFESSORES E RESPONSÁVEIS PELA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Neste item procuramos identificar se há trabalho conjunto entre professores e as 

responsáveis pela biblioteca escolar, uma vez que trazemos em nosso trabalho essa premissa 

de uma biblioteca viva, dinâmica, organizada sendo executadas ações em conjunto. Das 

escolas pesquisadas apenas 25% têm entre professores e responsáveis um trabalho em 

conjunto, sala de aula e BE. 75% afirmou que apresentam dificuldades tanto por parte dos 

professores como também a falta de condições estruturais para esse tipo de trabalho. 

 Na biblioteca escolar A tivemos acesso a inúmeros projetos já executados e outros que 

estão ocorrendo, um dos projetos citados que ocorre em conjunto com os professores é “A 

mala viajante”, onde a responsável seleciona os livros, de acordo com as necessidades da 

professora para se trabalhar o currículo. Em paralelo a este a biblioteca em conjunto com a 

sala de informática desenvolvem o projeto sobre leitura e tecnologias. Todos os dias em que 

funciona a BE recebe visita dos alunos, que ao chegarem a BE encontram um espaço 

organizado de forma a estimular a leitura e a produção de texto. No discurso da responsável 

ressalta a importância da cidadania e criticidade dos alunos. Em contraponto a escola B, no 
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momento não está desenvolvendo nenhum trabalho em conjunto com os professores, mas 

segundo a mesma, houve um tempo onde eram feitos teatros, trabalhos de incentivo à leitura. 

 A escola C não tem essa articulação, para tanto, a BE fica à disposição para que os 

professores façam as visitas com os alunos, no entanto, não há uma junção do trabalho. Na 

escola D, a responsável, por estar recente à frente da BE demonstra grande interesse em 

realizar atividades conjuntas. De acorda com a responsável, reuniu-se com os professores, 

com intuito de orientá-los para que tenham em seu planejamento a inclusão da biblioteca 

escolar nas propostas pedagógicas, visto que, estará à disposição para auxiliar e instigar a BE 

em consonância a sala de aula. Contudo, ainda não tem um trabalho sistematizado e 

organizado com esse objetivo.  

 A responsável pela biblioteca da escola D ressalta a falta de preparo dos alunos em 

reconhecer a biblioteca como um espaço de aprendizagem, e afirma que “alguns professores 

ainda têm uma visão deturpada da biblioteca, acreditam que aqui é para utilizar como 

castigo. Menino fez coisa errada manda aqui”. 

 Ao que concerne ao trabalho conjunto à autora Campello (2009) levanta a questão da 

carência de propostas pedagógicas capazes de intervir no processo de ensino e aprendizagem. 

Há ainda grandes desafios, um dos principais, é a escola e seus docentes compreenderem a BE 

como um dinamizador, com a missão de provocar o aluno ao novo auxiliando-o na construção 

do conhecimento. 

 

6.6 ATIVIDADES DE LEITURA E PESQUISA 

 

 Compreender a organização da biblioteca escolar no processo de ensino e 

aprendizagem suscita abarcar como as atividades pedagógicas são realizadas, ou se há tais 

atividades de leitura e pesquisa. 

 Nas bibliotecas escolares que pesquisamos apenas 25% têm uma intervenção 

pedagógica com atividades de leitura e pesquisa, 75% inclui iniciação da construção de um 

pré-projeto que contemple tais atividades, inclui também a ausência total de atividades com 

essa finalidade.   

 Na escola A tivemos acesso aos projetos que estão sendo atualmente executados e os 

demais que já foram praticados. Observamos uma ação pedagógica na biblioteca escolar 

voltada para leitura e produção de texto com os alunos do 5º ano. A responsável, percebemos 
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que é bastante compromissada, organizada e está sempre à frente buscando de fato auxiliar e 

instigar o prazer da leitura, incentivando a pesquisa e a busca pelo conhecimento. 

 Esse projeto é em parceria com a sala de informática. As salas tanto da BE quanto de 

informática são pequenas e não comportam uma turma completa, um dos fatores compreende 

essa falta de estrutura física adequada, ambas responsáveis por estes espaços, construíram o 

projeto, organizado da seguinte maneira, a classe tem 29 alunos, eles dividem a turma em dois 

grupos e cada grupo é direcionado para um determinado espaço. Funcionando 

simultaneamente.  

 A realização da atividade na biblioteca escolar começou quando a responsável 

apresentou aos alunos a sua proposta, que se deu em uma produção de texto com a temática 

Dia dos Professores, levando em consideração a data comemorativa da semana. Para auxiliar 

nas produções a responsável dispôs de livros com poesias e poemas, para auxiliar na 

criatividade dos alunos.  

 Durante a observação percebemos que os alunos estão familiarizados com o espaço da 

BE, e apresentam uma boa relação com a responsável. Os alunos permanecem em média 30 

minutos na BE, após esse tempo, ocorre a troca de sala, para que o outro grupo possa também 

utilizar a BE. A atividade na sala de multimídia conforme afirmou a responsável é interligada 

com a atividade realizada a BE naquele dia.  

 Pelo cronograma da responsável a cada semana é realizado uma atividade 

diferenciada, envolvendo obras literárias e gêneros textuais. A mesma traz notícias de jornais 

e revistas. A responsável pede aos alunos que tragam livros e textos em suportes diferenciados 

para que possam discutir. Essas escolhas são feitas de acordo com a necessidade identificada 

pela professora de cada turma. Com essa articulação Carneiro (1995) afirma que a relação e o 

conhecimento dos conteúdos a serem trabalhados pelos professores, norteia o bibliotecário a 

explorar com maior afinco, promovendo uma nova postura saindo da parte técnica florindo 

para um novo educador.  

Em paralelo a este projeto, ocorre a “Mala Viajante”, onde a responsável seleciona os 

livros, e os alunos levam para a casa, esse acontece semanalmente. Todas as turmas da escola 

participam do projeto. 

 No espaço escolar, em alguns casos são os espaços que os alunos têm contato direto 

com a leitura e aos mais variados suportes de acesso a um texto. Provocar e fomentar 

experiências deve se tornar primordial para que a BE concretize seu papel no espaço escolar.  

Milanesi (1995, p. 46) “visto que o aluno, sem acesso a outras possibilidades de informação 

na escola, fica submetido ao discurso docente ou ao texto do livro didático”. A biblioteca 
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escolar precisa ganhar maior visibilidade e o bibliotecário, o professor que esteja na 

organização da biblioteca precisa adequar-se para atender as demandas de seu público alvo, 

transformando-se em um educador, ou seja, renovando seu perfil. 

 Nas escolas B e C não há atividades voltadas para a leitura. Em relação a pesquisa 

escolar a BE da escola B apresenta um acervo organizado, com livros atuais, que auxiliam o 

aluno durante as pesquisas, de acordo com a responsável os alunos a procuram para esse tipo 

de atividade. Na escola D, a biblioteca escolar passa por um período de transição, deixando de 

ser algo estática e vista como local de castigo, para ser vista como dinâmica capaz de instigar 

a criatividade e a aprendizagem. A responsável está empenhada conforme percebemos em 

mudar a atual realidade da BE, buscando a construção de um projeto com a equipe docente e 

os gestores. 

 

6.7 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA 

  

 Ao abordarmos essa indagação percebemos um pouco de receio por parte dos 

entrevistados para respondê-la. Apenas duas das quatro responsáveis participam de cursos de 

atualização. Porém, os cursos dos quais participam não são voltados para o trabalho na 

biblioteca escolar.   

 Contou-nos a responsável pela biblioteca B que há um tempo fez muitos cursos 

direcionados para a BE, os cursos eram ministrados por uma bibliotecária da biblioteca 

pública de Porto Velho Francisco Meireles, na época em que fazia os cursos, segundo a 

responsável a BE se transformou em um espaço acolhedor, estava sempre atualizado.  

 Além desta, a biblioteca escolar tem mais duas pessoas que a organizam, no entanto há 

alguns desencontros de informações que ocasiona em uma falha na organização melhor do 

espaço.  

 A responsável da BE da escola A, afirmou que faz cursos voltados para a docência 

mesmo que não esteja em sala de aula, pois segundo a mesma não está em sala de aula com 

um quadro e giz, mas planeja tudo o que executa na BE, transformando sua atuação não 

apenas em catalogação e organização do acervo, mas trazendo sua bagagem como professora 

para contribuir na BE. 

 Neste item, fomos questionados, pelas participantes da pesquisa, a repensar a questão 

da escassez de cursos por parte do órgão público, direcionados para os atuantes na biblioteca. 

Interessante esta ressalva dos responsáveis, denota uma preocupação com o serviço prestado e 
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ao mesmo tempo o reconhecimento que é necessário atualizar e aprender para fazer, já que 

estão exercendo uma função que não é a de sua formação.  

 Ao serem readaptados de função não receberam atualização, formação específica para 

desempenhar as atividades na BE. De acordo com a responsável pela BE da escola D “fui 

colocada aqui sem saber o que iria fazer, agora me sinto mais tranquila, até porque gosto 

muito dos livros, mas cai de paraquedas na biblioteca”.  

 

6.8 HÁBITO DA LEITURA, PREFERÊNCIAS DE LEITURA 

 

 Em relação ao hábito pela leitura 100% das entrevistadas afirmaram que possuem o 

hábito de ler, enfatizando que para sua profissão é imprescindível à leitura diariamente, tanto 

para se atualizar como profissional, quanto para se ter informações acerca de nossa atualidade. 

 Quanto às preferências de leitura, apresentaram variações. Os livros literários são a 

primeira opção de escolha, em segundo lugar revistas e jornais, poemas e poesias aparecem 

em terceiro lugar e em quarto vem à internet, citada apenas uma vez.  

 

6.9 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

  

 Os resultados mostram que os participantes julgam importante a participação da BE no 

processo de ensino e aprendizagem, mas voltando o olhar para a realidade na qual estão 

inseridas, percebem que há algumas falhas.  

 A escola A avalia sua BE como participativa no processo de ensino e aprendizagem, 

está sempre se enriquecendo com propostas diferenciadas tendo como finalidade a eficácia 

dos alunos como sujeitos. A escola B contou-nos que a biblioteca escolar não está 

participando de forma direta neste processo, mas que contribui nas pesquisas, auxiliando nas 

sugestões de leitura de livros compostos do acervo. Destacou sua intenção em apresentar ao 

aluno a BE como “um espaço aberto para aprender longe de castigos, tem que vir por 

prazer”.  

 Ao perguntar este item a responsável pela biblioteca escolar C, não soube nos 

responder alegando, sua pouca participação na biblioteca e sala de aula. Por mais que a 

biblioteca não tenha uma estrutura física adequada, o comprometimento por parte do 
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profissional é imprescindível para que haja um ambiente que desenvolva as competências dos 

alunos, oportunizando momentos que favoreça a aprendizagem. 

 A escola D a responsável acredita que a participação no processo de ensino e 

aprendizagem vem acontecendo, mesmo que esteja no início os professores já estão notando a 

influência que a biblioteca escolar tem no processo de educacional. De acordo com a 

responsável nos disse “é essencial à biblioteca neste processo de aprender”. 

 Nesse impasse de estruturação e falta de interesse o maior prejudicado é o aluno. A 

escola em muitos casos é a única fonte que possibilita a formação crítica do sujeito, Milanesi 

(1995) afirma que se a escola não possibilita ao aluno esse encontro com a leitura crítica, os 

mesmos ficam a margem dando espaço a um caminho de injustiça social, e opressivo. 

 

6.10 DIFICULDADE PARA A INSERÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Como vimos acima, à participação da biblioteca escolar não tem sido muito gritante na 

escola, no entanto cabe entender e levantar as causas que dificultam e assim provocar a 

reflexão e repensar as nossas ações. Durante a entrevista percebemos, o quanto este momento 

serviu como um suporte de reflexão para os profissionais acerca de suas atuações frente às 

bibliotecas escolares e ao que concerne o processo de ensino e aprendizagem. 

 Os resultados apontam dificuldades como a não participação dos professores, não 

aderem aos projetos e nem buscam a BE como um espaço de aprendizagem capaz de ampliar 

e auxiliar no currículo.  

 A vertente, condições estruturais vêm como secundária para a execução de propostas 

pedagógicas. A ausência de interesse por parte dos alunos, dificuldade de ler ao invés de 

aproximá-los da BE, torna uma espécie de “pedra no sapato”, pois como vou ler se não sei 

fazer isso bem. Nesse caso são visíveis os resultados negativos ocorridos em relação a essa 

fragilidade e dificuldade. 

 “Sabe-se que o processo de aprendizagem não está restrito às salas de aula, podendo 

acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento”. (HUBNER, 2014, p. 125). Os 

responsáveis ressaltam a inexistência de um bibliotecário dentro da BE, acreditam que esse 

profissional atuante nas escolas dará um significado maior a biblioteca escolar, e dessa forma 

os professores serão mais condicentes.   
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6.11 ACERVO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DO 

ACERVO, SERVIÇOS INFORMATIZADOS 

  

 Os acervos das bibliotecas escolares pesquisadas são variados, apresentando uns em 

maior quantidade do que em outras. Em números não souberam nos informar apenas em uma 

escola.  

 Na BE da escola B os livros são catalogados, a responsável tem uma máquina de 

catalogação, mas que no momento está em desuso devido à falta de tinta. Além de catalogar 

os livros possui um caderno onde organiza e sistematiza todos os componentes do acervo. 

 A escola A tem um livro onde anota o nome da obra e quantidade, mas não há uma 

catalogação informatizada. A escola D a responsável pela BE utiliza do mesmo recurso, 

organiza o acervo em um caderno descrevendo o nome da obra e sua quantidade. 

 Na escola C o acervo não é catalogado e em pouca quantidade, os empréstimos são 

poucos e não tivemos ciência de um livro de registro em relação à organização do acervo.  

 Em todas as bibliotecas escolares, participantes de nossa pesquisa, é inexistente o 

serviço informatizado. Não há computadores. Todo o trabalho de organização e catalogação é 

feito manualmente 

 

6.12 AQUISIÇÃO DO LIVRO 

  

 Nas bibliotecas escolares em destaque, a aquisição do acervo se dá mediante ao 

governo federal pelo programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O 

acervo é composto por obras literárias infanto-juvenil, revistas cientificas, quadrinhos, livros 

de pesquisas e dicionários. 

 Na BE da escola B segundo a responsável, recebem muitas doações de revistas e 

livros, essas doações são feitas pelos pais de alguns alunos, e as revistas como “Ciência” são 

doadas por professores assinantes. 

 Ao que tange a compra/seleção dos livros 75% das responsáveis não sabem ou não 

fazem parte das escolhas, não fazem parte da seleção do material. Mas destacaram em todas 

as instituições que os professores fazem a seleção dos materiais, pois dessa forma garantem 

que a BE terá material necessário e assim atender as demandas dos professores. 
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6.13 ORGANIZAÇÃO DO ACERVO SUPRE AS NECESSIDADES 

 

 A rotina de um (bibliotecário) no nosso caso responsável pela biblioteca é um trabalho 

que requer um planejamento e uma gestão para uma boa organização do espaço. O acervo 

deve estar organizado de maneira que facilite ter o controle sobre o que a biblioteca tem a 

oferecer. 

 Na escola C percebemos que não há uma gestão dentro da BE de organização, o que 

dificulta o acesso e a pesquisa, tanto os alunos quanto os professores. 

 Mesmo com as dificuldades de uma sistematização do acervo, realizado manualmente, 

as bibliotecas escolares das demais escolas A, B e D, tem um cuidado maior, buscando 

realizar a atividade fundamental dentro de uma biblioteca que é a catalogação. 

 A sistemática da organização da BE dá ao responsável uma visão do todo, conhecendo 

e identificando os materiais que possuem, assim sendo conseguem visualizar se o acervo 

presente supre ou não as necessidades da comunidade escolar. Como também propõe o 

entendimento de atualização do acervo, buscando enriquecer com materiais mais atuais.  

 As bibliotecas escolares das escolas pesquisadas, 75% afirmam que o acervo supre as 

demandas da comunidade escolar, apenas a escola C diz não ter um acervo que atenda às 

necessidades.  

 Na BE da escola A é feito a organização de catalogação manualmente, em um caderno 

de registros é contido as descrições informacionais de cada livro e de todo os materiais que 

compõe o acervo. Referente a organização física ainda na escola A, o acervo é distribuído 

conforme a cada ano escolar. Para a turma de 5º ano há uma estante, na descrição colocada a 

frente destaca que é para a turma de 5º ano, o acervo é disposto em ordem de obras de 

literatura infanto-juvenil, pesquisa escolar e dicionários. 

 A escola B o acervo é catalogado com as numerações que identificam a sequência das 

obras, e no caderno de registro é colocado às informações como, título da obra, autor, 

quantidade de cada material. Na BE há uma estante exclusiva apenas para consulta local. Esse 

material é composto por livros infantis, filosofia, história entre outros. Essa estante foi doada 

por uma empresa, e como condição para tal ação pediu que os livros não fossem para 

empréstimos apenas pesquisa local. 
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6.14 A BIBLIOTECA ESCOLAR E SUA MISSÃO NA VISÃO DE SEUS RESPONSÁVEIS  

  

 Quando indagamos sobre a missão da BE, percebemos que os responsáveis 

compreendem o papel da biblioteca e sua missão na vida dos alunos. Mas deixam claro que 

essa virtude da BE, não está presente sempre, já que não há uma parceria constante entre a BE 

e a equipe escolar.  

 Com essa situação ressaltam a dificuldade de inserir a biblioteca e difundir sua missão 

pelo espaço escolar. 

 Na escola D a responsável afirmou que a BE atinge sua missão “sim. Influencia na 

cabeça do aluno, dá ao professor a oportunidade de uma aula mais rica, sem a leitura 

mecânica dos livros didáticos”. 

 A responsável da escola A contou-nos que “a biblioteca acredito que atinge sim a 

missão. Apesar das dificuldades nossos alunos são críticos e isso reflete no IDEB”. 

 A escola C a responsável foi bem incisiva, “a missão que ela tem não vejo aqui, as 

pessoas não querem mais um trabalho, e não vem atrás”. Nosso objetivo não é emitir juízo 

de valor, mas compreender como os profissionais percebem a BE, e com essa fala percebe-se 

que a responsável e demais professores não se colocaram como protagonistas no processo de 

ensino e aprendizagem, tão logo a biblioteca não será a “salvação” de uma escola se estes 

profissionais não firmarem um compromisso para que atinjam esta finalidade. Interesse e 

compromisso são competências que se espera de profissionais que buscam mudar a realidade 

de seus alunos. Freire (2002. P. 19) diz sobre a “importância desses gestos que se multiplicam 

diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente”.  
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7 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS – PROFESSORES DO 5º ANO 

 

 Os questionários foram respondidos por 06 (seis) professores da rede municipal, de 

escolas diferentes, escolas participantes da nossa pesquisa, que atuam em turma de 5º ano. O 

questionário é composto por questões fechadas e abertas.  

 

7.1 FORMAÇÃO E TEMPO DE PROFISSÃO 

 

 Neste item, retrata a questão da formação acadêmica e o tempo de formação dos 

professores. Os seis professores participantes da pesquisa possuem graduação em diferentes 

áreas, 04 (quatro) professores são formados em Pedagogia, 01 (um) em Geografia e 01 (um) 

em Ciências Econômicas tendo o magistério como porta de entrada ao sistema educacional. 

 

Tabela 01: Formação e tempo de formação 

Área de Formação Tempo de formação 

Pedagogia        32 anos 

Pedagogia        06 anos 

Magistério/Ciências Econômicas        20 anos 

Pedagogia        10 anos 

Pedagogia         09 anos 

Geografia         19 anos 

Tabela 01. Fonte a autora 

 

 A tabela acima destaca a área de formação dos professores e seus respectivos tempos 

de trabalho.  

 

7.2 ATIVIDADES ARTICULADAS COM A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Nessa segunda questão buscamos identificar se os professores desenvolvem atividades 

articuladas com a biblioteca escolar e quais são as atividades.   

 Nas informações obtidas dos seis professores 01 (um) assinalou não como resposta, 02 

(dois) responderam que raramente fazem atividades articuladas com a BE, 03 (três) afirmaram 
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que sim, desenvolvem atividades, destacando tais atividades como leitura, pesquisa dos 

conteúdos na BE, pesquisas em sala de aula os livros são encaminhados pela responsável da 

biblioteca, sugestões de leituras foi destacado parcerias em projetos.  

 

7.3 ATIVIDADES QUE QUE INSTIGAM A PESQUISA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Discutimos sobre a percepção e a organização dos responsáveis pelas bibliotecas 

escolares, nesta presente questão buscamos analisar a percepção dos professores ao que se 

refere a instigar a pesquisa na BE. 

 Foi apresentada a questão com múltiplas respostas dando possibilidades de descrever 

as atividades que instigam os alunos a buscarem na biblioteca escolar fonte de pesquisas. 

 Nas respostas encontramos que 50 % dizem que propõe atividades uma a duas vezes 

por semana, alguns professores destacaram atividades como datas comemorativas e conteúdos 

trabalhados no currículo. 33,3 % afirmaram que essas atividades são propostas uma vez por 

semana, e 16,6 % colocou que raramente essas atividades de pesquisa na biblioteca escolar 

são realizadas. 

 “[...] É preciso que lhes sejam proporcionadas capacidades de aprendizagem que 

possibilitem o uso estratégico da informação, transformando-a em conhecimento” (COSTA, 

2013, p. 21). A escola precisa encarar seu papel que é o de instigar, professores investirem em 

uma postura reflexiva, investigativa, colocando diante aos alunos novas oportunidades de 

construção do conhecimento. 

 

7.4 HÁBITO DA LEITURA 

  

 Em relação ao hábito pela leitura 33,3% afirmaram que fazem a leitura todos os dias, 

16,6% uma vez por mês e 50% raramente fazem leituras. 

 Os dados encontrados a partir dos questionários revelam que a leitura dos professores 

em sua maioria, são leituras voltadas para os textos trabalhados em sala de aula, livros 

didáticos e paradidáticos. Destacamos algumas respostas para preferências de leituras, que em 

grande maioria se destacou o livro, mas nestas condições voltadas para o trabalho em sala de 

aula, livro de literatura infantil apareceu como leitura diária. Revistas e jornais vêm em 

segundo e a internet foi citada 02 vezes (duas).  
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 O hábito da leitura não vem em conjuntura pelo gosto de ler, o hábito para os 

professores torna-se uma obrigação diária já que suas leituras estão voltadas para as atividades 

em sala de aula. Levando em consideração a rotina de um professor nas escolas da rede básica 

sua correria para executar seu trabalho geralmente em duas instituições de ensino, fortalece 

essa ausência de uma leitura prazerosa apenas focada em textos relacionadas com as suas 

aulas. Souza (2009) suscita o repensar das condutas dos professores e bibliotecários, já que 

suas ações interferem diretamente na vida escolar dos alunos, mostra o encantamento que 

estes têm pelo livro, o exemplo concreto, oportuniza essa construção da leitura. 

  

7.5 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA 

 

 Ao que tange os projetos de incentivo à leitura os professores em sua maioria 

destacaram que desenvolvem projetos pelo menos uma vez ao mês, apenas um professor 

ressaltou desenvolver todos os dias o incentivo à leitura, destacando projetos como “Mala 

viajante, informática, trabalhos de pesquisa”. 02 (dois) professores afirmaram que 

desenvolvem uma a duas vezes por semana. Uma professora frisou desenvolver projetos de 

incentivo à leitura utilizando os gêneros textuais uma a duas vezes por semana. As demais 

professoras informaram que raramente desenvolvem projetos com incentivo à leitura, 

ressaltaram apenas as leituras voltadas em sala de aula, texto do material didático. 

 De acordo com Freire (2002, p. 21) “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Poucos são os professores que 

saem de sua zona de conforto, de uma aula meramente reprodutora e mecânica, utilizando de 

diversificados materiais para enriquecer a leitura de seus alunos, essa situação é notória nos 

dados obtidos.  

 Essa condição é uma extensão da relação que os professores têm com a leitura, que 

acarreta em uma perpetuação de um ensino voltado para à leitura do livro didático e sem 

criticidade.  

 

7.6 CONTRIBUIÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO E        

APRENDIZAGEM  

  

 Em suma, todos os professores participantes da pesquisa afirmaram concordar que a 

biblioteca escolar contribui no processo de ensino e aprendizagem. Em suas justificativas, 
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ressaltaram que a BE estimula a leitura, oportuniza a ter acesso a novas informações, 01 (um) 

dos professores descreveu que “é um espaço riquíssimo de informações e lazer”, outro 

professor “a biblioteca é parte deste processo”. 

 A biblioteca escolar é um espaço privilegiado dentro da escola, professores e a 

comunidade escolar a reconhecem como parte fundante no processo de ensino e 

aprendizagem, no entanto discorre a falta de compromisso e interesse de alguns professores 

que se justificam na falta de tempo para executarem atividades em parceria com a BE. Neste 

contexto conforme Campelo (2009) o bibliotecário (responsável) precisa agir como mediador, 

promovendo intervenções pedagógicas, executando um papel educativo.  

 

7.7 VISITAS DIRIGIDAS COM OS ALUNOS NO ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

  

 As visitas dos alunos dirigidas ao espaço da BE conforme as informações encontradas 

revelam que 50% fazem as visitas dirigidas ao menos uma a duas vezes por semana, e 50% 

raramente ocorrem às visitas dirigidas. 

 Um professor destacou no questionário neste item que seus alunos usam uma vez na 

semana para leitura, em relação à pesquisa deixa em aberto para que escolham outras fontes, 

ao mesmo tempo em que destacam que a BE funciona como espaço para esta finalidade. 

 

7.8 BIBLIOTECA ESPAÇO ACOLHEDOR 

 

 Buscamos compreender como se dá o acolhimento dos professores pelo responsável 

da biblioteca ao chegarem à BE. De acordo com os dados levantados pelo questionário, 90% 

afirmam serem sempre bem recepcionados, enquanto 10% alegou que não há um bom 

acolhimento. 

  

7.9 RECURSOS DISPONÍVEIS SATISFATÓRIOS 

  

 Ao que tange aos recursos disponíveis na biblioteca escolar, como acervo, estrutura 

física e recursos humanos, 90% afirmam que não está satisfatório, essa porcentagem destaca 

os motivos como “precisa de novos livros e que tragam conteúdos atualizados”, “espaço 

físico melhor”, “são poucos livros”.  
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 Apenas 10% afirmam que está satisfatório os recursos disponíveis na BE, nos 

informando que “possui muitos livros de interesse e próprio para faixa etária”.  

 Observamos que ao questionar sobre os recursos disponíveis da BE, ocorre um 

afastamento por parte dos professores ao verificarem as ausências de materiais “necessários”, 

ocasionando prejuízo de uma aprendizagem de qualidade, que fortalece a construção do 

conhecimento. Milanesi (1997, p. 105) em relação ao espaço físico que “em se tratando de 

biblioteca escolar, as características do espaço físico têm de ser levadas em conta, [...] terão 

de ser, por si sós, um fator de atração”. E ao que se refere ao acervo estar de acordo com as 

demandas do público (MILANESI 1997).  

 Todas essas características da BE em grande maioria ficam a margem, devida à falta 

de recursos financeiros, ou seja, as escolas buscam recursos e as utilizam em situações 

consideradas “mais emergenciais” no momento, e que em muitos casos, visto durante a 

presente pesquisa, a BE é segundo plano. Dessa forma sua valorização como diz Milanesi 

(1997, p. 109) “deve ser conquistada”.  

 

7.10 DIFICULDADE NA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Apenas 10% afirmam que não há dificuldade para utilizar a biblioteca escolar. 

Enquanto 90% questionam a dificuldade deste espaço. E a dificuldade maior citada foi à 

ausência de uma estrutura física suficiente para atender as demandas. 

 Alguns professores destacam “é pequena não tem móveis suficientes para os alunos”, 

“não possuímos acervo e nem estrutura física ideal”. 

 Ambiente físico torna-se, um dos percalços que inviabilizam, o acesso e a frequência 

dos professores no espaço da biblioteca escolar. 

 

7.11 SUGESTÃO DE APRIMORAMENTO DO TRABALHO OFERECIDO 

 

 Ao finalizar nosso questionário com os professores deixamos uma questão em aberto 

como uma sugestão que posso vir a melhorar o espaço da biblioteca escolar, aprimorando o 

trabalho que bem sido oferecido.  

 Apenas 20% não responderam a pergunta. Os demais responderam com sugestões que 

vise viabilizar melhor funcionamento da biblioteca escolar. Sugestões como: 
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“Ter uma acompanhante na sala de leitura para ajudar o professor com seus 25 alunos ou 30 

alunos”. 

“O empréstimo de livros esse ano está fraco, em outros anos foi maior. Falta maior 

participação das crianças nesse sentido”. 

“Não consigo vê como. O prédio da escola é pequeno e já está todo ocupado. Assim utilizo a 

sala de informática para pesquisa”. 

 Percebemos que ao mesmo tempo em que buscam uma sugestão já encontram 

dificuldades, caso representado quando o professor se refere à ampliação do espaço físico. 

Outro ponto que nos chamou a atenção é a ausência dos alunos na BE colocado por um dos 

professores, nessa questão nos indagamos o professor que busca ter seus alunos assíduos 

frequentadores da biblioteca, buscam trabalhar a utilização da BE explorando-a nos aspectos 

mais prazeroso e lúdico? O professor se interessa pelo espaço da biblioteca escolar, buscando 

auxiliar no que for necessário?  

 Esse universo da escola busca refletir e agir sobre determinadas situações sendo 

agentes ativos, passividade no cotidiano pedagógico reafirma a ausência de práticas que 

busque a transformação. Assim mantendo a escolarização da leitura, mecânica e sem o 

incentivo a criticidade ao texto. 
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8 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS – ALUNOS DO 5º ANO 

  

 A seguir, encontram-se os resultados obtidos decorrentes das respostas dos 

questionários aplicados com os alunos de 5º ano. Ao todo 24 alunos de 04 escolas diferentes 

participaram. O questionário composto de 09 perguntas com múltiplas respostas.  Os alunos 

têm faixa etária entre 11 a 12 anos de idade.  

 Ao todo, seis turmas de 5º anos participaram do questionário, no entanto com a 

impossibilidade de tempo para a execução da pesquisa delimitamos um quantitativo, para 

cada turma. De 150 alunos, 16% responderam ao questionário. Quanto à escolha dos alunos, 

optamos por selecionar quatro números, sendo eles04, 08, 16 e 20, tais números, múltiplos de 

quatro, uma maneira de evitar que os alunos sejam escolhas pelos professores.  

   

8.1 HÁBITO DE FREQUENTAR A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Buscamos de início saber a importância que a biblioteca exerce na vida escolar de 

cada aluno, a partir das respostas obtidas na primeira pergunta do questionário.  

 Percebemos que a biblioteca ainda que vagarosamente permeiam o cotidiano dos 

alunos, 54,1 % afirmam que ás vezes frequentam a este espaço, 20, 8% não frequentam e a 

mesma porcentagem dizem que sim tem o hábito de frequentar a biblioteca escolar, apenas 

4,16 % afirmam que a frequência é quando necessária. 

  Frequentar a biblioteca escolar está ligado com as atividades extras salas de aula, 

pesquisa escolar, atividades em grupo, leitura e até mesmo relacionada a castigo.  

 

8.2 GOSTO PELA LEITURA 

 

 Envolver o aluno e despertá-lo para o interesse de ler é uma missão necessária tanto 

para professores quanto para bibliotecários, o gosto pela leitura precisa ser construído, ao 

longo de do processo de escolarização. No entanto, a leitura precisa vir a cativar o aluno, não 

apenas exigir a leitura como pretexto de assimilação de conteúdo. Exigir que o aluno leia 

mecanicamente é perpetuar um ensino tradicional, é fazer como diz Freire (2002) transformar 

em uma educação bancária.  

 Com os dados encontrados 16, 66% responderam que gostam de ler somente às vezes, 

ao passo que 83,33% afirmaram que sim, gostam de ler. Esses alunos estão em fase transição 
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para o sexto ano, seus desenvolvimentos e competências leitoras precisam estar a todo vapor. 

O interesse do aluno cresce quando a este é oportunizado momentos meios que os levam 

além. Conforme Milanesi (1995, p.76) “a tarefa de orientar o aluno na utilização da biblioteca 

é, principalmente, a de despertar nele o gosto e o hábito de leitura [...]” reafirma ainda que 

“são atribuições” do trabalho educativo do bibliotecário na escola. 

 

8.3 IR A BIBLIOTECA PARA A PRÁTICA DE LEITURA  

 

 Os alunos pesquisados 50% destacam que utilizam a BE uma a duas vezes por 

semana, com o objetivo de leitura. 25% raramente utilizam a BE como espaço de leitura e 

20,83% a utilizam apenas uma vez por mês e, 4,16% alegam ir todos os dias a biblioteca para 

ler. 

 A biblioteca escolar compete com os demais espaços da escola em relação à disputa do 

lazer. Para que se sobressaia demarcando seu espaço sendo reconhecida como um espaço 

prazeroso de estar e simultaneamente rico em aprendizagem, envolvendo os alunos a criar, 

imaginar, atendendo a todas as faixas etárias, Milanesi (1995, p. 105) destaca que uma das 

características necessárias da BE é seu espaço físico, que por si só precisa tornar-se “atração 

os leitores”.  

 

8.4 PREFERÊNCIAS DE LEITURA 

  

 Neste item, colocamos à disposição múltiplas opções de resposta deixando claro que 

poderiam escolher mais de uma opção, caso fosse necessário.  

 Todas as opções foram marcadas umas mais que outras.  

Os recursos tecnológicos ainda pequenos, dentre as fontes de leituras dos quais os 

alunos têm acesso. Quadrinhos é um suporte de leitura que mais se destacou 50% dos 

resultados. Em segundo lugar vem os livros com 41,66%, após a internet com 12,5%, ficando 

as revistas em última posição de preferência de leitura 8,33%.  

Cortê e Bandeira (2011, p. 01) “a leitura possibilita prazeres, saberes, reflexões e 

ações”. .De acordo com o nosso público alvo vimos que estes procuram leituras que sejam 

mais lúdicas e proporciona o encantamento.  

  



57 
 

8.5 EMPRÉTIMOS DE LIVROS  

 

 Os empréstimos de livros são frequentes quando é direcionando para a pesquisa das 

atividades. Dos alunos entrevistados, 50% afirmaram realizar os empréstimos na biblioteca 

somente quando há atividades para fazer. 41,66% não fazem empréstimo, e 8,33% declaram 

realizar empréstimos todos os dias, ou assim que concluem as leituras. 

  

8.6 VISITAS REALIZADAS A BIBLIOTECA ESCOLAR COM OU SEM PRESENÇA 

DOS PROFESSORES 

 

 As visitas nas bibliotecas escolares em sua maioria são realizadas sem presença dos 

professores 62,5%, e com a presença do professor cerca de aproximadamente 37,5%.  

 Os trabalhos de integração entre biblioteca e sala de aula, propiciam ao aluno o 

interesse pela busca do conhecimento, que decorre em interesse individual por parte dos 

alunos. Nota-se que a biblioteca escolar ativa e atrativa consegue envolver os alunos de 

maneira que encontrem nela aquilo que procuram. Como declara Kuhlthau (2006, p. 144), 

esse conjunto de atividades é essencial e corrobora para que “aprendem a usar os materiais da 

biblioteca de forma a serem capazes de buscar informações independentes”.  

 

8.7 SITUAÇÕES QUE MAIS UTILIZAM A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 A biblioteca escolar em pleno funcionamento, organizada cumpre seu papel que é 

disseminação do conhecimento, para tanto o trabalho realizado precisa considerar os aspectos 

que caracteriza sua missão e conscientizar a todos sobre sua utilização. 

  A biblioteca escolar além da busca do conhecimento é espaço de interação, entre 

alunos e bibliotecários, alunos e professores, e entre alunos e alunos. Ao que tange as 

situações de utilização da biblioteca, 16,66% declaram uso quando professor falta. 54,16% 

afirmam utilizar a biblioteca juntamente com a turma, professores durante atividades. 29,16% 

trouxeram outras situações como “quando o professor pede para ir”, “quando precisa de 

tarefa”, “quando o professor de educação física manda ir”. 
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8.8 TRABALHO DE PESQUISA  

 

 O trabalho de pesquisa até o momento tem aparecido com frequência no questionário 

dos alunos, isso denota que os alunos apesar de não estarem diariamente na biblioteca entende 

que esta é um espaço que proporciona a pesquisa, que detém determinados materiais para a 

execução de uma pesquisa escolar. Contudo, a pesquisa é geralmente para ampliar ou fixar 

determinados conteúdos trabalhados em sala de aula, que em grande maioria é apenas cópia 

de trechos de textos. “Como uma prática complementar, ou seja, para sanar as lacunas da sala 

de aula como a falta de tempo para abordar alguns conteúdos e como uma forma de adquirir 

informações” (SILVA, S. A., 1997, p. 158). 

 41,66% alegam ir direto a internet como fonte de busca para executar as atividades 

solicitadas pelos professores. 25% afirmam que a biblioteca é sua fonte de conhecimento e 

busca, 33,33% pedem ajuda aos professores e/ou aos responsáveis pela biblioteca. Neste 

último fica implícito que ao indagarem suas dúvidas aos responsáveis pela biblioteca os 

alunos buscam o espaço da biblioteca escolar. 

 A internet em outro momento foi pouco citada em relação às preferências de leitura, 

mas em virtude de pesquisa essa ganha maior espaço, nos questionamos se essa mudança é 

devido a facilidade de encontrar as “respostas”? Campello (2009) quando traz sobre a 

sociedade da informação coloca que a pesquisa não é apenas característica exclusiva da 

biblioteca, mas reforça que os professores precisam estar atentos para que as pesquisas em 

diferentes suportes sejam capazes de garantir a aprendizagem, não apenas algo mecânico, para 

se fazer uma atividade. 
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9 REFLEXÕES A PARTIR DAS ANÁLISES 

 

 Nosso interesse em trazer os três atores para a discussão nos possibilita compreender 

como a biblioteca escolar no processo de ensino e aprendizagem é vista por dimensões 

distintas e que juntas buscam um mesmo objetivo. Com intuito de compreender como os 

agentes envolvidos percebem a biblioteca escolar, com toda sua dimensão e papel dentro da 

escola, precisamos nos remeter a um olhar mais crítico, sendo criteriosos em cada detalhe e 

informação. 

 A partir das análises, percebemos o envolvimento diferenciado que cada ator tem 

estabelecido com a biblioteca escolar, sua maneira de agir e pensar sobre ela, e não obstante 

como estas a consideram dentro da escola. Mesmo por relações distintas no processo 

educacional, encontramos elementos que são análogas entre responsáveis, educadores e 

educandos. Tais elementos são os que se destacam como obstáculos na relação que 

estabelecem com as bibliotecas escolares de suas respectivas escolas. Percebemos também 

paradigmas que influenciam de maneira a empobrecer a BE no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Obstáculos encontrados nas entrevistas, questionários e nas observações do espaço e 

dos trabalhos que são realizados deixam claro alguns pontos considerados que corroboram 

para um não deslanchamento de um funcionamento da BE considerando seu papel primordial 

que é provocar os educandos a construção do conhecimento. Recursos humanos, ou seja, 

profissionais qualificados, estrutura física, acervo, e projetos com propostas pedagógicas que 

incluem um trabalho essencialmente em conjunto, são obstáculos que estão presentes nas 

escolas, essa realidade infelizmente se torna “comum” quando buscamos conhecer a 

realidade. 

 Estamos diante de um novo cenário de educação que vem se consolidando com a 

proposta de ampliar a construção da aprendizagem, saindo daquele ensino tradicionalista 

engavetado. Para tanto, a escola recebe a incumbência de oportunizar ao educando vivenciar 

determinadas situações que o possibilite a construção e produção do conhecimento, mas que 

na realidade as escolas em termos de estrutura física em sua grande maioria (realidade das 

escolas municipais de Porto Velho) não estão preparadas para garantir que os educandos 

tenham acesso a essa nova concepção de ensino, a biblioteca escolar não é um espaço novo 

dentro da instituição escolar, mas é um espaço que requer atenção, e prova disso são as 

legislações que a torna obrigatória nas redes básicas de ensino, mas garantir que os educando 

tenham acesso a este espaço não é suficiente para atingir o objetivo de uma aprendizagem de 
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qualidade, a incumbência dada às escolas, vem pautada nas ausências, ausências de 

profissionais capacitados para atuarem em determinados espaços, como é o caso da biblioteca 

escolar. A biblioteca escolar se torna essencial e obrigatória dentro do espaço escolar, assim 

como o profissional para atuar, mas a realidade é bem diferente, os profissionais que estão à 

frente como vimos na presente pesquisa, são profissionais em readaptação, sem uma formação 

que os qualifique para tal atuação. 

  A biblioteca escolar é um dos espaços que mais sofrem com essas desordens do poder 

público, visto que há ainda outras incumbências exigidas as escolas, no entanto o suporte para 

que esta possa fazer e lograr sucesso em sua missão é posto em segundo plano. Com esse 

cenário a biblioteca em muitos casos continua sendo utilizada como um local de castigo, fato 

este encontrado nas entrevistas e questionários. 

 Esse dado colocado sobre os problemas enfrentados pela biblioteca escolar, não são 

capazes de diminuir seu papel importante no processo de escolarização. Vimos que os 

educadores e responsáveis pela BE são conhecedores da missão e do papel que esta exerce no 

processo de ensino e aprendizagem, é sabido que a biblioteca exerce influência no processo de 

apreender, possibilita ao educando conhecer o novo, valorizando o passado, conhecendo e 

compreendendo sobre a sociedade, transformando em sujeitos críticos responsáveis, e 

mediante ao conhecimento, uma ponte para conseguir sua liberdade e fazer suas escolhas 

autonomamente. 

 Quanto aos paradigmas encontrados nos instrumentais de coleta, salientamos o de 

provocar os alunos à aprendizagem e ao ato de ler, os educadores julgam a necessidade de 

provocar o educando ao gosto pela leitura questionam que estes não fazem a leitura como uma 

ação prazerosa, apenas como um requisito para executar determinada atividade, no entanto, 

essa mudança de postura não é somente conquistada por meio do discurso do educador, o 

mesmo precisa se mobilizar para mudar esta realidade, propor parcerias que vise propostas 

pedagógicas que colabore para instigar o educando a transcender. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Trabalhar e analisar a biblioteca escolar no processo de ensino e aprendizagem tornou-

se uma atividade desafiadora, com caminhos preocupantes e alarmantes. Mas, que enriqueceu 

e contribuiu e continuará contribuindo para nossa formação como educadores e sujeitos. 

 Em nossa pesquisa pudemos encontrar dados que nos identificou o quão necessário e 

imprescindível é a biblioteca escolar no processo de ensino e aprendizagem. Fato esse 

identificado com o auxílio dos dados da escola com nota maior no IDEB escola A, é a única 

que possui projetos em conjunto biblioteca escolar e sala de aula, BE e sala de multimídias, 

professores e responsáveis pela BE. 

 Essa instituição escolar nos deixou encantados com sua forma de provocar a 

inquietação dos educandos, a biblioteca um espaço de aprendizagem que promove projetos, 

com todas as turmas dos diferentes turnos. Vemos o valor que a BE tem dentro da escola no 

momento em que a mesma é incluída na carga horária dos alunos, assim como as demais 

disciplinas. Sua inclusão não ocorre apenas nesse momento, ocorre também em paralelo com 

propostas pedagógicas em conjunto, de incentivo à leitura, produção de texto e atividades 

culturais. 

 Em consonância a essa questão, os educandos da escola A, por meio dos questionários 

aplicados assinalam para uma realidade bastante interessante, como estão envolvidos 

literalmente com atividades atrativas, diversificadas, lúdicas estão desenvolvendo suas 

capacidades cognitivas e habilidades cada vez melhor, em relação à leitura e escrita. 

 Quanto aos educadores, percebe-se uma preocupação por manter a qualidade da 

aprendizagem, procurando cada vez mais implementar propostas pedagógicas eficazes e em 

parceria. Como enfatiza Campello (2012), as atividades em equipe influenciam na 

aprendizagem. 

Sem a biblioteca escolar as instituições escolares também funcionam, contudo, quando 

a participação é ativa, contribui diretamente para a aprendizagem, fato que é perceptível nas 

avaliações externas, já que, a escola que apresenta maior índice de desenvolvimento tem a 

biblioteca escolar mais atuante. 

Os resultados apontam que educadores, responsáveis pela biblioteca escolar 

reconhecem seu papel e sua missão no processo educativo, mas é notória a ausência de 

propostas pedagógicas que fortaleçam o exercício do papel da BE.  

 Os resultados apontam também, a dificuldade das instituições em manter o espaço da 

biblioteca em pleno funcionamento, do total de escolas visitadas nos deparamos com 
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situações inusitadas em relação conferida à biblioteca que os atores envolvidos possuem. A 

cada escola que visitamos fazíamos um levantamento prévio da instituição como notas do 

IDEB, dependências físicas entre outros, e ao chegar às escolas e observar e levantar os dados 

para a elaboração da pesquisa começávamos a compreender dos resultados pouco produtivos, 

este fato é decorrente de uma ausência do órgão público responsável.  

 Quando a biblioteca é viva e indispensável no processo de ensino e aprendizagem, 

torna-se a porta de entrada da instituição. E a aprendizagem se dá nessa troca recíproca onde a 

BE e todos os profissionais envolvidos inclusive os educandos incorporam seus reais papeis, 

de ensinar e aprender. 

 Há ainda muitos avanços ao que diz respeito à biblioteca escolar como espaço de 

aprendizagem, há que torná-la cada vez mais flexível, dinâmica e atrativa. Com essa nova 

roupagem de uma aprendizagem voltada para a compreensão e reflexão, requer uma nova 

postura por parte dos educadores e responsáveis pela biblioteca escolar, em relação ao caráter 

educativo da biblioteca escolar. E como já nos afirmava Paulo Freire (2002) o processo de 

ensino e aprendizagem é dialógico e necessário para que ocorra a construção de 

aprendizagem. 

Não encerramos nossas inquietações acerca da biblioteca escolar no processo de 

ensino e aprendizagem muito menos como um espaço de aprendizagem incentivador da 

leitura. Compreendemos que nosso caminho está apenas iniciando, e que como pesquisadores 

precisamos estar sempre em busca de novas dúvidas e incertezas para poder desatar nós e 

quebrar paradigmas. Em nossa pesquisa acreditamos não ter sido capaz de sanar todas as 

nossas inquietações, por esse motivo consideramos até o presente momento os dados 

encontrados com a certeza de que queremos e necessitamos investigar cada vez mais. 

 Esperamos contribuir para um olhar mais crítico em relação a nossa educação, que este 

material possa despertar para possíveis soluções acerca da realidade vivida pelas bibliotecas 

escolares de Porto Velho.  
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APÊNDICE A 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

 

Porto Velho,_____ de _______________de 2018 

  

Prezado (a) Diretor (a), 

 

Apresentamos Zillanda Teixeira Rodrigues regularmente matriculada no Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, vinculada a Universidade 

com a matrícula 201410363, que está realizando a pesquisa intitulada “Biblioteca escolar: no 

processo de ensino e aprendizagem e incentivador da leitura”, sob minha orientação. O 

objetivo é investigar as bibliotecas das escolas públicas municipais que oferecem o Ensino 

Fundamental. Para tanto, solicitamos a autorização, ao acesso a dados e informações 

pertinentes, para a realização da presente pesquisa. Na publicação dos resultados desta 

pesquisa, serão omitidas todas as informações que permitam identificar a instituição.  

Atenciosamente  

 

 

 

___________________________ 

Orientador: Prof. Ms. Marcos Leandro Freitas Hübner 

Universidade Federal de Rondônia 

Chefe do Dept. de Ciência da Informação 

Siape: 2146758 

 

 

 

Ilmo. (a) Sr. (a) 

Prof. (a) ________________________________________ 

Diretor (a) da Escola _______________________________ 

Porto Velho/RO 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA AOS RESPONSÁVEIS PELA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

 

1. Há quanto tempo desenvolve atividades na biblioteca escolar? Quais foram os motivos 

que a levaram para a BE? 

2. Qual sua área de formação? 

3. Como a biblioteca se insere na proposta pedagógica da escola? 

4. Como se dá o funcionamento da BE? Horário de funcionamento, empréstimo. 

Quantas pessoas trabalham na BE? 

5. Há entre os professores e os responsáveis a realização de trabalhos em conjunto 

envolvendo a BE? 

6. Na BE ocorre a realização de atividades de leitura e pesquisa? Poderias explicar como 

ocorrem as mesmas? 

7. Desde que estás desempenhando suas atividades na BE já participou de cursos de 

atualização, formação continuada? Quais? 

8. Ao iniciar as atividades na BE recebestes alguma formação específica para o 

desempenho de suas atividades? 

9. Você possui o hábito de leitura? 

 

10. Quais são suas preferências de Leitura? 

( ) Livros 

( ) Revistas/Jornais 

( ) Quadrinhos 

( ) Internet 

( ) Outros: _____________________________ 

 

11. Como você avalia a participação da biblioteca escolar no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos? 

12. Você encontra alguma dificuldade para a inserção da BE no processo de ensino e 

aprendizagem? Quais? 

13. O acervo das bibliotecas atende à demanda da comunidade escolar? Há alguma 

política de atualização do acervo? Os serviços da biblioteca estão informatizados? 

14. Como ocorre a aquisição dos livros? É realizado uma consulta junto aos professores 

para saber quais são as suas necessidades informacionais?  
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15. Há alguma sistemática na organização do acervo da biblioteca? A organização atual 

supre as necessidades? 

16.  Você acredita que BE atinge sua missão? Justifique, por favor. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 

Formação: 

Tempo de profissão: 

 

1. Você desenvolve atividades articuladas com a biblioteca escolar? 

( ) Não 

( ) Sim. Quais?__________________________________ 

 ( ) Raramente 

 

2.   Propõe atividades aos alunos que os instigam a pesquisar na biblioteca escolar? 

( ) Todos os dias 

( ) Uma ou duas vezes por semana 

( ) Uma vez por mês 

( ) Raramente 

( ) Nunca   

Quais?______________________________    

 

3. Você possui o hábito de leitura? 

( ) Todos os dias 

( ) Uma ou duas vezes por semana 

( ) Uma vez por mês 

( ) Raramente 

( ) Outros:_______________________________________________ 

 

4. Quais são suas preferências de Leitura? 

( ) Livros 

( ) Revistas/ Jornais 

( ) Quadrinhos 

( ) Internet 

( ) Outros: _____________________________ 

 

5. Desenvolve projetos de incentivo à leitura? 

( ) Todos os dias 
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( ) Uma ou duas vezes por semana 

( ) Uma vez por mês 

( ) Raramente 

( ) Nunca   

Quais?______________________________    

 

6. Acredita que a biblioteca possa contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem? 

( ) Concordo 

( ) Não concordo 

Justifique, por favor:__________________________________ 

 

7. Com qual frequência faz visitas com seus alunos na biblioteca? 

( ) Todos os dias 

( ) Uma ou duas vezes por semana 

( ) Uma vez por mês 

( ) Raramente 

( ) Nunca   

Quais?______________________________    

8. Ao utilizar a biblioteca escolar, você se sente acolhida pela responsável da 

biblioteca escolar? 

( ) Ás vezes  

( ) Sempre 

( ) Não 

 

9. Você considera os recursos disponíveis na biblioteca, tais como: acervo, estrutura 

física e recursos humanos, satisfatórios para a comunidade escolar? 

( ) Não 

( ) Sim 

Motivo:___________________________________ 

 

10. Você encontra alguma dificuldade para a utilização da biblioteca escolar? Se sim, 

quais? 

11. Sugestões para aprimorar o trabalho oferecido pela biblioteca escolar?  
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS ALUNOS DO 5º ANO 

 

Idade: 

1. Tem o hábito de frequentar a biblioteca escolar? 

( ) Sim          ( ) Ás vezes       ( ) Não            ( ) Quando necessário 

 

 

2. Você gosta de ler? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Ás vezes 

 

3. Costuma ir à biblioteca para ler? 

( ) Todos os dias 

( ) Uma vez ou duas vezes por semana 

( ) uma vez por mês 

( ) Raramente 

 

 

4. Quais são suas preferências de Leitura? 

( ) Livros 

( ) Revistas 

( ) Quadrinhos 

( ) Internet 

( ) Outros: _____________________________ 

 

5. Você costuma realizar empréstimo de livros na biblioteca da escola? 

( ) Não 

( ) Todos os dias 

( ) Apenas quando tenho atividades para fazer 

 

 

6. As visitas realizadas na biblioteca escolar são feitas com ou sem a presença dos 

seus professores? 
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 ( ) Com os professores  

 ( ) Sem os professores 

      

7. Quais as situações que você mais utiliza a biblioteca escolar? 

( ) Com a turma, professores durante atividades  

( ) Quando um professor     falta 

( ) Outros:__________________________________________________ 

 

8. Quando você possui um trabalho de pesquisa para fazer, qual sua primeira opção 

para realizar? 

 

( ) Vou a biblioteca da escola. 

( ) Direto para a internet. Da escola?________________________ 

( ) Peço ajuda do professor ou do responsável pela biblioteca escolar. 

 

9. Na biblioteca escolar você recebe atendimento que o auxilie em seus trabalhos? 

( ) Sempre tenho ajuda. Quem? ____________________________  

( ) Não consigo ajuda. Como faz a atividade?_______________________ 

 

 

                                                                                     Obrigada! 
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