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"Os filósofos limitaram-se a interpretar  
o mundo de diversas maneiras;  

o que importa é modificá-lo." 

 

Karl Marx 



RESUMO 
 
 

 
As bibliotecas escolares se transformam ao longo de sua história assumindo novos papeis e 
novas responsabilidades. Atualmente instituições de reconhecimento nacional e internacional 
propõem diretrizes às bibliotecas escolares para que estas assumam sua responsabilidade na 
formação de cidadãos críticos, conscientes e efetivos usuários da informação. Tais objetivos 
demandam à biblioteca repensar seus serviços e oferecer serviços de atividades culturais 
como imprescindíveis ao cumprimento de seu papel. O presente trabalho de caráter 
exploratório busca, através da literatura existente, aprofundar a discussão sobre o papel das 
atividades culturais no êxito das bibliotecas escolares frente a sua finalidade dentro do sistema 
escolar. Utilizou-se questionário para coleta de dados a fim de confrontar os dados da 
realidade com a teoria da revisão de literatura. Observa-se na prática que as bibliotecas 
escolares pesquisadas estão distantes de cumprirem seu papel conforme as diretrizes 
estabelecidas, que não compreendem o papel e a importância das atividades culturais e que 
atuam isoladas perpetuando arcaicos valores e estereótipos. As bibliotecas escolares têm a 
possibilidade de contribuir imensamente com o sistema escolar e educacional, para isso é 
preciso que se criem fóruns e conferências, além da criação de cursos de atualização, maior 
envolvimento das faculdades de biblioteconomia e dos movimentos de representação 
profissional da categoria. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Bibliotecas escolares; Cidadania; Atividades culturais em bibliotecas. 
 



ABSTRACT 
 

The school libraries throughout history have changed itself, taking on new responsibilities and 
objectives. Current national and international institutions propose guidelines for school 
libraries to form responsible, conscientious citizens and information seekers. These goals 
require school libraries weigh about themselves. Cultural activities are essential for achieving 
their goals, so they have to think on their services and offer cultural activities such as school 
library services. The present work sought to verify the purpose of cultural activities in school 
libraries and how cultural activities assist school libraries in their goals. We performed a data 
collection, where the instrument used was a questionnaire with open, closed and multiple 
choices. It may be noted that in practice libraries are far from the goals set by the institutions. 
School libraries do not understand the cultural services and operate isolated from the school 
system, perpetuating stereotypes and archaic values. School libraries can greatly assist the 
school system, but this requires the creation of forums and conferences, and the creation of 
refresher courses, greater involvement of schools of library and professional representation of 
the movements of the category. 
 
 
Keywords: School libraries; Citizenship; Cultural activities in libraries. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
As bibliotecas escolares possuíram vários papéis, significados e tiveram várias 

interpretações e compreensões sobre suas funções, seus objetivos e usuários, bem como as técnicas, 

e serviços. Atualmente, reconhecidas instituições nacionais e internacionais na área da 

documentação e da educação estabeleceram diretrizes para as bibliotecas escolares para que 

cumpram sua função como instituição social. 

Contudo, percebe-se um distanciamento entre as diretrizes teóricas estabelecidas para o 

papel que de fato vêem sendo realizado por elas. As bibliotecas escolares se encontram 

abandonadas e sucateadas, não apenas pelo descaso do Estado, mas principalmente pela omissão 

política do bibliotecário em defesa dessas instituições. Apenas em algumas iniciativas isoladas em 

escolas privadas ou públicas se podem observar bibliotecas escolares aptas a desempenhar seu papel 

no sistema educacional. 

A biblioteca escolar tem importante papel no sistema educacional, no desenvolvimento do 

indivíduo como cidadão e ser humano pleno. Contudo, para cumprir seu papel precisa também se 

desvencilhar de sua postura tradicional. Para a biblioteca escolar conquistar espaço é preciso 

atitude, dinamismo e oferta de serviços que transcendem o gerenciamento de seu acervo. Assim, é 

preciso pensar as atividades culturais como serviços essenciais na biblioteca escolar e implantá-las 

em conformidade com o currículo e o projeto escolar.  

Desta forma, a biblioteca escolar exige do bibliotecário que desenvolva novas 

competências, busque novos conhecimentos para poder exercer sua função plenamente. Nas 

bibliotecas escolares há uma mudança de paradigma em que seu objetivo e foco passam do 

gerenciamento e tratamento da informação para a aprendizagem. Isso requer ver a biblioteca em 

uma perspectiva sistêmica, em que as ações culturais constituem-se eventos de aprendizagem para a 

comunidade educacional. 

Muitas atividades culturais são realizadas em bibliotecas escolares, neste trabalho será 

tratada a forma como são organizadas e executadas, os pressupostos e a análise dos resultados 

dessas atividades. É sobre as atividades culturais desenvolvidas em bibliotecas escolares que o 

presente trabalho busca analisar e avaliar seus significados, motivos, organização, implementação e 

resultados alcançados. Para isso, são analisadas as atividades culturais de bibliotecas escolares em 

escolas públicas e particulares do Plano Piloto em Brasília, no Distrito Federal. 
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2  JUSTIFICATIVA 
 

Organizações civis de grande reconhecimento nacional e internacional como a Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB), a 

Internacional Association of School Librarianship (IASL), a International Federation of Library 

Associations and Institutions  (IFLA) e a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência 

e a Cultura  (UNESCO) vêem cada vez mais recomendando diretrizes e estratégias  para o 

desenvolvimento de instituições, públicas e privadas, ligadas à cultura e a educação.  

As principais diretrizes dizem respeito à responsabilidade social dessas instituições na 

formação dos cidadãos, na democratização do acesso à cultura, no desenvolvimento social e 

econômico da comunidade a qual estão inseridas, através da excelência na prestação de serviços e 

acessibilidade aos serviços prestados. Em consonância com essas diretrizes, foi aprovada em 24 de 

maio de 2010, a lei nº 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares em 

escolas públicas e privadas, respeitada a profissão do Bibliotecário. 

Para que a biblioteca escolar possa cumprir essas diretrizes e exercer seu papel, precisa 

compreender os serviços de atividades culturais como essenciais no processo de gestão. Em muitas 

bibliotecas escolares podem-se observar a implementação de atividades culturais, contudo a falta de 

clareza do sentido dessas atividades pode levar a equívocos ou distorções que não permitem à 

biblioteca escolar cumprir seu papel no sistema educacional. De maneira geral, percebe-se que as 

atividades culturais em geral ocorrem de forma pouco integrada ao pedagógico. 

Existe uma lacuna na literatura acadêmica sobre atividades culturais, principalmente 

quando delimitadas às bibliotecas escolares, pois são poucos pesquisadores que se debruçam sobre 

a questão identificando o impacto das atividades sobre o desempenho escolar do aprendiz.  

Diante disso, o presente trabalho visa analisar a importância, o planejamento e execução 

das atividades culturais nas bibliotecas escolares nas escolas públicas e privadas do Plano Piloto. 
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3 OBJETIVOS  
 
 

3.1 Objetivo geral 
 
Analisar a importância, o planejamento e execução das atividades culturais nas bibliotecas escolares 

em escolas públicas e privadas do Plano Piloto. 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar o perfil do bibliotecário escolar ou responsável pela biblioteca escolar 
em escolas públicas e privadas do Plano Piloto; 

• Identificar o contexto pedagógico, diretrizes do projeto político pedagógico em que 
a biblioteca escolar está inserida; 

• Identificar as atividades culturais nas bibliotecas escolares e as concepções 
subjacentes a elas. 
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4 BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
Nesse tópico será tratada a revisão de literatura, que pretende introduzir brevemente a 

discussão epistemológica, considerando os conceitos sobre biblioteca escolar e as principais 

relações entre eles, a partir da análise dos textos de alguns autores. O objetivo é refletir sobre o 

papel das atividades culturais nas bibliotecas escolares. 

Em 1985, por meio da construção do modelo para um sistema nacional de bibliotecas 

escolares pela FEBAB, buscou-se uma definição conceitual sobre esse tipo bibliotecas, as quais são 

concebidas como 

 
instrumento de inovação educacional que põe ao alcance dos alunos e professores 
uma variada gama de materiais educativos, facilitando uma aprendizagem dinâmica 
e participativa. Sua função principal é instrumentar e apoiar o sistema educacional, 
gerando novas necessidades no mesmo (MODELO, 1985). 
 

 Nessa perspectiva, biblioteca escolar é instrumento que possibilita a aprendizagem 

mediante o acesso livre aos materiais educativos. Ampliando o referido conceito, compreende-se 

biblioteca escolar como: 

 
uma instituição do sistema social que organiza materiais bibliográficos, 
audiovisuais e outros meios e os coloca à disposição de uma comunidade 
educacional. Constitui parte integral do sistema educativo e participa de seus 
objetivos, metas e fins. A biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento 
do currículo e permite o fomento da leitura e a formação de uma atividade 
científica; Constitui um elemento que forma o indivíduo para a aprendizagem 
permanente, estimula a criatividade, a comunicação, facilita a recreação, apoia os 
docentes em sua capacitação e lhes oferece a informação necessária para a tomada 
de decisão em aula. Trabalha também com os pais de família e com outros agentes 
da comunidade” (GASQUE; TESCAROLO, 2010 apud MODELO flexível para 
um sistema nacional de bibliotecas escolares, 1985, p. 22). 

 
Nesse conceito são introduzidas idéias de que a biblioteca escolar integra o sistema 

educativo escolar como elemento essencial do desenvolvimento do currículo e da aprendizagem 

permanente, atuando também como espaço cultural e de lazer. 

Corroborando essa ideia, segundo Fragoso (2002, p.124), a biblioteca escolar deve atuar de 

forma ativa e não passivamente apenas como apoiadora e facilitadora ou como receptáculo das 

iniciativas dos outros profissionais da educação, 

 
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. O Bibliotecário trabalha com os 
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educadores e não apenas para eles ou deles isolados. Integrada à comunidade 
escolar, a biblioteca proporcionará a seu publico leitor uma convivência 
harmoniosa com o mundo das ideias e da informação 

 
A biblioteca escolar necessita estar integrada à escola, constituindo-se elemento 

fundamental no sistema educacional. Para Amaral (2008, p. 38, grifo nosso) “os bibliotecários 

devem empreender esforços, em conjunto com as escolas e professores, no sentido de desenvolver 

projetos para promover o aprendizado do conhecimento”. 

A biblioteca escolar integrada ao sistema educacional é também integradora de outros 

segmentos desse sistema, “Um dos principais papéis da biblioteca escolar é desenvolver projetos e 

atividades integradas, evitando o fracionamento entre as áreas científicas, técnicas e artísticas, 

salientando suas funções intelectuais, ativas e criativas” (ESTABEL; MORO, [199?]). Observa-se 

que a biblioteca escolar é responsável pela interdisciplinaridade e por desenvolver projetos e 

atividades, sendo a ela atribuídos novos papéis que não são pensados em uma concepção tradicional 

de biblioteca. 

 O tradicional, nesse caso, refere-se à biblioteca escolar apenas como local de organização 

de acervo e acesso à informação.  Macedo (2005, p.24) sustenta a ideia de “biblioteca escolar, não 

apenas como aquele fortuito local onde se guardam livros e materiais de consulta para a 

comunidade escolar, porém como a verdadeira biblioteca escolar”. Dessa forma “a biblioteca deixa 

de ser contemplativa ou complacente para ser cúmplice do processo educativo” (BERNARDES; 

PIMENTEL; SANTANA, 2007, p.75). 

A IASL - Internacional Association of School Librarianship, (2003, não paginado) coloca 

que “A existência e utilização da biblioteca escolar constitui uma parte vital desta educação 

obrigatória e gratuita”. A biblioteca escolar é essencial “ao desenvolvimento da personalidade 

humana, bem como ao progresso espiritual, moral, social, cultural e econômico da comunidade” 

(IFLA/UNESCO, 1999, não paginado). 

Portanto, nesse sentido, Lourenço Filho (1946, p. 4 apud CAMPELLO, ([s.d.]) p. 1) 

argumenta que “Ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca é 

instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a tentativa de estimular, coordenar e 

organizar a leitura, será, por seu lado, instrumento vago e incerto”. 

4.1 Papel da biblioteca escolar 
 

Nesse tópico será abordado mais aprofundadamente o papel da biblioteca escolar no 

sistema educacional, considerando a importância das atividades culturais para seu êxito. 

A biblioteca escolar é responsável pela organização do acervo de apoio ao 

desenvolvimento curricular, assim como pelo desenvolvimento humano dos sujeitos da comunidade 
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escolar, como aponta Amaral (2008, p. 15) “deve oferecer apoio para a função educativa da escola e 

é indispensável à educação em geral, contribuindo para a formação de estudantes críticos e abertos a 

ponderações”. A verdadeira biblioteca escolar ultrapassa o tradicional papel da biblioteca, sendo 

concebida como instituição dinâmica e atuante, em que muito mais que apenas um lugar onde se 

encontram livros e materiais de consulta escolar, é uma instituição de prestação de serviços 

informacionais indissociáveis dos pedagógicos e culturais. 

Segundo a IASL (2003), a biblioteca escolar possui quatro principais funções, a 

informativa, a educativa, a cultural e a recreativa. Para este trabalho destaca-se a função cultural que 

representa “melhorar a qualidade de vida mediante a apresentação e apoio a experiências de 

natureza estética, orientação na apreciação das artes, encorajamento à criatividade e 

desenvolvimento de relações humanas positivas” (IASL, 2003). A função recreativa da biblioteca 

que deve “suportar e melhorar uma vida rica e equilibrada e encorajar uma ocupação útil dos 

tempos livres mediante o fornecimento de informação recreativa, materiais e programas de valor 

recreativo e orientação na utilização dos tempos livres” (IASL, 2003). E a educacional  

assegurar a educação ao longo da vida, provendo meios e equipamentos e um 
ambiente favorável à aprendizagem: orientação presencial, selecção e uso de 
materiais formativos em competências de informação, sempre através da integração 
com o ensino na sala de aula; promoção da liberdade intelectual  
 

A biblioteca escolar desta forma amplia o seu papel e transcende o tratamento e gestão da 

informação para a sua recuperação, integrando o papel cultural-educativo. Nessa perspectiva deve 

promover ações para a formação do indivíduo como cidadão e ser humano, 

 
a biblioteca escolar não deve ser só um espaço de ação pedagógica, servindo como 
apoio à construção do conhecimento e de suporte a pesquisas. Deve ser, sim, um 
espaço perfeito para que todos que nela atuam possam utilizá-la como uma fonte de 
experiência, exercício da cidadania e formação para toda a vida (BERNARDES; 
PIMENTEL; SANTANA, 2007, p.25) 
 

Segundo o manifesto da IFLA (1999), a biblioteca escolar tem a missão de oferecer a 

possibilidade aos indivíduos de se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da informação 

em qualquer meio e suporte, promovendo serviços de apoio à aprendizagem aos membros de toda a 

comunidade escolar. Ainda nesse mesmo manifesto sobre o papel das bibliotecas escolares, 

 
A Unesco, através do Esboço do Manifesto sobre Biblioteca Escolar e Centro de 
Pesquisa, evidencia a preocupação com o aspecto pedagógico e com a ação cultural 
praticada na biblioteca como pontos básicos, referindo-se ao desenvolvimento da 
cultura, como um dos serviços fundamentais da mesma. A leitura é considerada 
importante no âmbito escolar, onde cabe à biblioteca o papel de desenvolver, 
estreitar e manter o hábito e o prazer da leitura nas crianças (ESTABEL; MORO, 
[199?]) 
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Observa-se mais uma vez que os autores atribuem às bibliotecas escolares função 

importante no desenvolvimento da cultura e na formação do cidadão e de leitores críticos, não 

apenas pela leitura, mas mediante outros serviços e atividades. Nesse sentido, a verdadeira 

biblioteca escolar deveria desempenhar papel condizente com os parâmetros estabelecidos pela 

UNESCO, no manifesto sobre bibliotecas escolares, 

 
 A BE habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a 
imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis (...) oferecendo-
lhes a possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da 
informação, em todos os formatos e meios. (IFLA/UNESCO, 1999,  não paginado.) 
 

A formação da cidadania por meio das bibliotecas escolares é destacada também por outros 

autores como Estabel e Moro (199?) e Fachin e Kieser (s.d.), por exemplo. Para esses autores, a 

biblioteca escolar é o centro de pesquisa e ação cultural, fundamental para a formação do cidadão 

crítico, consciente e autônomo. 

 Concebe-se cidadania, em consonância com a definição de Covre (1999, p, 9), isto é com 

o significado de  “ter direitos e deveres, ser súdito e ser soberano” e “que um cidadão deve atuar em 

benefício da sociedade, bem como esta última deve garantir-lhe os direitos básicos à vida, como 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho, entre outros” (REZENDE FILHO, [s. d.]). 

Autores como Bernardes, Pimentel e Santana (2007, p.25) destacam a importância da 

formação cidadã expostos no manifesto da UNESCO 

Está escrito no Manifesto da UNESCO (1976, p.158-163) sobre biblioteca escolar: 
Biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento, fornece as condições básicas 
para o aprendizado permanente, autonomia das decisões e para o desenvolvimento 
cultural dos indivíduos e dos grupos sociais 
 

Considerando os documentos da IFLA/UNESCO, (1999) e do Modelo Flexível para o 

Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (1985) se observa que os objetivos principais da 

biblioteca escolar são: 

� desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem, bem 

como o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida; 

� oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação voltada ao 

conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento; 

� prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos recursos existentes e às 

oportunidades que expõem os aprendizes a diversas ideias, experiências e opiniões; 

� organizar atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem como de 

sensibilidade; 

�   trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores e pais, para o alcance 
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final da missão e objetivos da escola; 

�   proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são pontos 

fundamentais à formação de cidadania responsável e ao exercício da democracia; 

�   promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à comunidade escolar e ao 

seu derredor; 

� oferecer mecanismo para a democratização da educação, oportunizando o desenvolvimento 

de cada aluno a partir de suas atitudes individuais; 

� oportunizar experiências que estimulem o gosto pelos livros e o prazer da leitura como lazer, 

recreação e fonte de informação; 

� contribuir para a formação do leitor autônomo em sua capacidade de seleção, crítico e 

criativo em relação com a leitura; 

� estimular no aluno a confiança em si mesmo através de experiências exitosas e prazerosas 

em relação à leitura; 

� desenvolver, em uma concepção ampla da relação escola-comunidade, atividades de 

desenvolvimento cultural. 

 

Desta forma, a biblioteca escolar é compreendida como instituição responsável pela 

organização e tratamento da informação de materiais didáticos e paradidáticos, de apoio aos 

estudantes, professores, pedagogos e a comunidade escolar em geral e desenvolvimento do 

currículo. Atua como espaço de recreação e de formação, em especial no desenvolvimento do 

letramento informacional, processo de aprendizagem que visa construir competências para buscar e 

usar a informação eficaz e eficientemente. Assim, é espaço produtor de atividades culturais que 

visem à formação do indivíduo como ser humano completo, crítico, criativo, confiante em si mesmo 

e com capacidades plenas de ser cidadão atuante e responsável. Como aponta Caldin (2011, p 163. ) 

 
Além de despertar o gosto pela leitura como forma habitual de lazer, um dos 
objetivos da biblioteca escolar é a formação do cidadão consciente e capaz de um 
pensamento crítico e criativo. Isso significa uma maior participação do 
bibliotecário no processo cultural do qual fazem parte, também, os professores, 
pedagogos, escritores e pesquisadores que vêem na leitura um ato de 
conscientização do indivíduo. 
 

A princípio parece ser uma tarefa grandiosa a biblioteca escolar ser responsável por 

inúmeros papéis no sistema escolar, no entanto vale lembrar que esses papéis são, na verdade, 

pertinentes a todos profissionais da educação.  Professores, pedagogos, bibliotecários e familiares 

dos estudantes devem ser responsáveis na formação das crianças para se tornarem cidadãos plenos, 

mas cada profissional exercerá de forma distinta esse papel e cabe ao bibliotecário escolar 
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estabelecer seu espaço, objetivos e meios necessários para alcançá-los. 

 

4.2 O desafio da biblioteca escolar no Brasil. 
 

Infelizmente, atualmente no Brasil, as bibliotecas das escolas públicas não possuem 

estrutura física satisfatória, nem recursos e, por isso mesmo, muitas vezes, nem mesmo usuários. 

Observam-se inúmeros problemas de descaso político em relação à cultura e à educação, como 

aponta Marques e Silva (2009, p.2) ao afirmarem que “essa situação em que a biblioteca escolar se 

encontra, é reflexo da falta de medidas governamentais e de um total desconhecimento de sua 

função”. 

A quase totalidade das bibliotecas em escolas públicas no Brasil não possui o profissional 

qualificado que é o bibliotecário. E nas demais bibliotecas escolares, muitos dos bibliotecários que 

atuam nelas não saem preparados ao concluírem o curso de bacharelado em biblioteconomia. Com 

exceção de algumas iniciativas de escolas privadas, o quadro geral é o de descaso e desinformação. 

A realidade das bibliotecas escolares brasileiras é completamente diferente de sua 

concepção teórica. Pode haver bibliotecas escolares no Brasil que cumpram com seu papel, mas em 

sua grande maioria “é comum observá-las sendo usadas como simples depósitos de livros” 

(BERNARDES; PIMENTEL; SANTANA, 2007, p.24). 

Como também aponta Fragoso (2002, p. 125) 

 
Por inúmeras razões, as bibliotecas escolares brasileiras estão ainda longe de 
cumprir sua importantíssima função no sistema educacional. Poucas instituições 
dispõem dos recursos e da visão necessários (duas condições que nem sempre 
andam juntas...) para manter uma biblioteca digna desse nome. E raros são os 
profissionais empenhados em prestar serviços que realmente dêem suporte ao 
aprendizado e à vida cultural da escola. 
 

 

As bibliotecas escolares, muitas vezes, são ainda vistas como espaço de punição dentro do 

sistema educacional. Não conseguem cativar os estudantes, atrair potenciais usuários. Esse quadro,  

como aponta Marques e Silva (2009, p.2), é resultado “da pouca atuação da biblioteca escolar e uma 

visão pragmática já estabelecida pela própria sociedade de que biblioteca é um espaço onde 

predomina o silêncio, normas e regras”. 

Quando as bibliotecas escolares conseguirem atrair os estudantes e transformá-los em 

efetivos usuários, com boa estrutura e bons serviços, formará novo público usuário no futuro. Se a 

biblioteca escolar tiver êxito em seu papel, formando cidadãos críticos, proporcionará futuros 

usuários ativos e exigentes, como coloca Fachin e Kieser ([s.d.] , p.6) 
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Uma vez conquistado o usuário, teremos nele um incentivador à melhoria da 
qualidade dos serviços prestados em qualquer biblioteca, pois, este mesmo usuário 
irá procurar mais e mais bibliotecas, pelo encanto produzido desde aquela primeira 
biblioteca, qual seja, uma Biblioteca Escolar, onde ouviu a primeira história. 

 

Mas, infelizmente, em nossa sociedade o que culturalmente sempre se perpetuou é “à 

televisão elevada à dignidade da recompensa... e, em corolário, a leitura reduzida ao nível de 

obrigação” (PENNAC, 2003, p.52). Ou seja, a biblioteca em nossa sociedade não cumpre o papel 

de democratizar o conhecimento, porque não consegue formar um público usuário amplo e 

consciente da importância da informação na sociedade contemporânea. Para a maioria da população 

brasileira, as bibliotecas pouco, ou nada, têm relação com sua realidade existencial ou com 

momentos de lazer ou prazer. 

Verdade que não são apenas as bibliotecas escolares que sofrem com descaso do Estado 

brasileiro na atualidade.  As bibliotecas públicas também sofrem com o mesmo problema, como 

endossa Milanesi (1983, p.63): “as bibliotecas públicas brasileiras são depósitos quase sempre mal 

cuidados, entregues ao mau-humor dos funcionários públicos”. Esse lamentável quadro não 

pertence apenas às bibliotecas, mas todo o sistema educacional público sofre com o descaso do 

Estado e apenas em algumas iniciativas isoladas, verifica-se alguma tentativa de buscar educação 

com qualidade e construir bibliotecas escolares que realmente desempenhem seu papel. 

Os reflexos dos problemas como falta de incentivo à leitura e à cultura, bem como acesso à 

educação de qualidade são conhecidos e compartilhados consensualmente pela sociedade.  São 

observados sinais da violência em nossa sociedade, na demagogia política, na corrupção, nos 

preconceitos, no desrespeito aos direitos humanos e outros, que podem estar relacionados às 

questões citadas. Em Bogotá, na Colômbia, com o grande investimento em redes de bibliotecas 

públicas, a violência tem diminuído e a qualidade de vida aumentada. Observa-se que, em Bogotá, 

“as bibliotecas têm melhorado o entorno dos locais onde são construídas, melhorando a segurança 

em lugares que eram de altíssima periculosidade e que hoje têm uma atividade social intensa” 

(DOMINGUÉ, [19__]). 

Dessa forma, a exemplo da Colômbia e outros países que tem investido em bibliotecas 

escolares e melhorado o desempenho dos alunos e do sistema educacional, o Brasil precisa rever as 

políticas de planejamento, implementação e monitoração das bibliotecas escolares com mais 

seriedade. 
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4.3 Bibliotecários atuantes nas Bibliotecas escolares 
 
 

Para que a biblioteca escolar contribua significativamente para a educação é preciso que o 

bibliotecário responsável pela biblioteca desenvolva certas habilidades e competências. Estabel e 

Moro ([199?]) destacam que os profissionais devem atuar com dinamismo, estimular a leitura, e 

principalmente atuarem como promotores de cultura. O papel de promotor decorre do 

reconhecimento de valorizar a cultura no âmbito educacional, isto é, "interpenetrações dos fatores 

de um mesmo fenômeno: educação cultural e cultura educacional" (CARMO; SOUZA, 2000, p.90 

apud ESTABEL; MORO, [199?]). 

Para tanto, de acordo com Flusser (1982, p. 231), o bibliotecário atuante em bibliotecas 

escolares deve ser antes de tudo um animador cultural ou “bibliotecário-animador” referindo-se ao 

profissional que atua com atividades culturais. Isso significa que os profissionais da 

biblioteconomia devem realizar um “trabalho de contínua síntese entre teoria social, conhecimento 

técnico de biblioteconomia, e uma prática profissional, dialógica.”  

A atuação como animador cultural ou bibliotecário-animador requer, como destaca Ely 

(2003/2004, não paginado) “ótima saúde, muita paciência, entusiasmo, perspicácia, espírito crítico, 

bom humor, afetividade, alegria, simpatia, entre muitas outras qualidades”. Tais competências 

atitudinais que se referem à postura, sentimentos e atitudes contribuem para que se alcancem os 

objetivos educacionais.  

Para Pinheiro (1987 apud FACHIN; KIESER, p.7), o bibliotecário de bibliotecas escolares 

“deve, antes de tudo, ser um leitor nato – gostar de ler e interpretar, saber inovar, ter energia, 

imaginação, ambição, criatividade, descompromisso com as convenções e técnicas bibliotecárias, 

responsabilidade profissional, competência, coragem e ter facilidade de escrever e se expressar”. 

Entretanto, deve-se ter certa preocupação com a afirmação de descompromisso com as técnicas e 

convenções bibliotecárias.  Para muitos autores, o bibliotecário deve ser criativo e inovador, mas 

não significa ser negligente com o saber de sua profissão. Afinal, ser criativo e inovador não são 

características conflitantes com ser competente com as convenções e técnicas bibliotecárias, ao 

contrário somando as duas, pode-se realmente fazer algo diferente e de qualidade. 

Ainda em se tratando de atitudes, o bibliotecário escolar deve desenvolver postura ativa e 

se integrar ao sistema escolar, buscar parcerias com o diretor, coordenadores, professores e demais 

funcionários. Conquistar seu espaço e atuar com excelência, exercendo sua verdadeira função como 

bibliotecário para que a biblioteca escolar possa deixar de ser apenas um depósito. Ser proativo é ter 

iniciativa, perceber necessidades e tomar decisões autonomamente antecipando problemas.  
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Ao se considerar que “a biblioteca escolar deve ser o centro de energia, força, alma, calor, 

vida, movimento, alegria, entusiasmo, animação, construção, cooperação, integração, estímulo, 

recreação, ludismo e prazer, mexendo com a fantasia, a emoção, a linguagem, o pensamento, os 

desafios, a criatividade” (ESTABEL; MORO, [199?]), torna-se imprescindível destacar as atitudes e 

competências do bibliotecário escolar nesse contexto. 

Entretanto, observa-se que as competências apreendidas durante a formação do bacharel 

em biblioteconomia parecem ser insuficientes para a formação do bibliotecário escolar. Isso, porque 

as atividades de catalogar, classificar, indexar não são suficientes para o bibliotecário organizar 

atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem como desenvolver a 

sensibilidade estética e ética, oportunizar experiências que estimulem o gosto pelos livros e o prazer 

da leitura, contribuir para a formação do leitor autônomo, estimular no aluno a confiança em si 

mesmo e contribuir para a formação dos indivíduos. 

O atual currículo de bacharel em Biblioteconomia, por exemplo, aborda muito pouco 

durante a graduação, a questão das atividades culturais em bibliotecas. Diante desta realidade, 

Fachin e Kieser (s.d) sugere estudar e trabalhar mais o lado social das bibliotecas na formação do 

bibliotecário. 

Portanto, sabendo-se da importância dos bibliotecários escolares desenvolverem  

competências e habilidades necessárias ao bom desempenho profissional, deve-se haver esforços 

consistentes para a formação deste profissional. Bernardes, Pimentel e Santana (2007, p.24) 

advertem sobre a responsabilidade social da formação desses profissionais, num sentido ainda mais 

amplo. Isso porque “uma grande força-tarefa deve ser formada para transformar a biblioteca em um 

espaço ativo para melhorar os índices de leitura”, assim como Fragoso (2002, p.129), 

 

O que se pretende, com tal comportamento profissional, é fazer com que a 
biblioteca escolar seja o agente de transformação do ensino, à medida em que 
provoque mudanças pedagógicas na escola. No caso do Brasil, que passa neste 
momento por tantas carências e frustrações em vários segmentos da sociedade, 
principalmente na área educacional, talvez a construção e a conquista coletiva da 
biblioteca possa transformar a escola em ponto de reencontro, participação e 
integração 
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5 PERSPECTIVAS CONCEITUAIS SOBRE ATIVIDADES CULTURAIS NAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 
 
Existe escassez de pesquisas sobre atividades culturais em bibliotecas escolares na 

literatura acadêmica da Ciência da Informação, documentação e biblioteconomia.  Verifica-se que 

os poucos trabalhos existentes são, em sua maioria, trabalhos apresentados em congressos por 

estudantes. Em geral, não tratam de reflexões mais filosóficas sobre significados e conceitos, mas 

refletem o aspecto pragmático dessas atividades. Ou seja, não há muitos trabalhos que se 

aprofundam sobre a definição do papel das atividades culturais em bibliotecas, mas relatos de como 

tem sido realizadas essas atividades. 

Conceituar atividades culturais, realmente, não é tarefa tão simples, isso porque o conceito 

de cultura é tão amplo, que as atividades culturais podem ser compreendidas como qualquer tipo de 

atividade. Conforme Favero (1983, apud CABRAL, 1998, p.40) “Cultura é tudo o que o homem 

acrescenta à natureza; tudo o que não está inscrito no determinismo da natureza e que aí é incluído 

pela ação humana”.  

Alguns autores da área de políticas culturais permeiam a discussão abordando o conceito 

de atividades culturais. Botelho (2001, p.74), por exemplo, afirma que as atividades culturais 

podem ser compreendidas por duas dimensões, quais sejam, antropológicas e sociológicas, 

 
Na dimensão antropológica, a cultura se produz através da interação social dos 
indivíduos, que elaboram seus modos de pensar e sentir, constroem seus valores, 
manejam suas identidades e diferenças e estabelecem suas rotinas. Desta forma, 
cada indivíduo ergue à sua volta, e em função de determinações de tipo diverso, 
pequenos mundos de sentido que lhe permitem uma relativa estabilidade. 
 

Nesse sentido, as atividades culturas possuem um sentido pedagógico, em que os 

indivíduos através de suas interações e experiências formam a compreensão do mundo e constroem 

subjetivamente seus significados. Assim, as atividades culturais são atividades que permitem ao 

sujeito construir e ampliar sua percepção da realidade do mundo em que está inserido. 

 
Por sua vez, a dimensão sociológica não se constitui no plano do cotidiano do 
indivíduo, mas sim em âmbito especializado: é uma produção elaborada com a 
intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de 
público, através de meios específicos de expressão. Para que essa intenção se 
realize, ela depende de um conjunto de fatores que propiciem, ao indivíduo, 
condições de desenvolvimento e de aperfeiçoamento de seus talentos, da mesma 
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forma que depende de canais que lhe permitam expressá-los. (BOTELHO, 2001, p. 
74) 

 
Nesta dimensão, as atividades culturais são compreendidas a partir da perspectiva das 

instituições, de um formato elaborado por uma razão, com fim e para um público específico. As 

atividades culturais devem ser elaboradas com propósito e formato definido para atingir o objetivo e 

o público-alvo. 

 Assim, elas podem ser compreendidas como uma atividade formatada por regras 

estabelecidas para um público delimitado com o objetivo de fomentar e ampliar a compreensão, 

assim como, a reflexão da realidade através da experiência dessa atividade. 

Mesmo com a existência de poucos artigos e documentos sobre o tema é possível 

encontrar autores que tratam o assunto, mesmo que de forma secundária, em seus trabalhos. Na 

revisão de literatura se observa duas expressões utilizadas para designar genericamente atividades 

culturais: “atividades culturais” e “ação cultural”. 

Para o presente trabalho, entendem-se como equivalentes os conceitos de ação cultural e 

atividades culturais, apesar de não possuírem exatamente o mesmo significado, suas distinções não 

são tão significativas. Ação cultural possui um significado mais pontual que atividades culturais, 

porem ambas as expressões representam intervenções de práticas dinâmicas nas bibliotecas com o 

objetivo de incentivar a leitura, a inquietação pelo conhecimento e a reflexão sobre a realidade nos 

sujeitos. 

Cabral (1998) aponta uma diferenciação entre outro conceito de “animação cultural” como 

o oposto de “ação cultural”. Para esse autor, animação cultural não passa de mera atividade de lazer, 

em que a criação e condução da atividade se concentram num sujeito ou agente. Por sua vez, na 

ação cultural todos os envolvidos são agentes criadores, participantes ativos e colaborativos. 

Nesse sentido, é importante delimitar outro conceito referente ao agente promotor da 

atividade cultural, denominado de “bibliotecário-animador, ou “animador cultural” (FLUSSER, 

1982), que se vincula ao sujeito que atua com ação cultural, não com animação cultural. Assim, 

Cabral (1998, p. 40) argumenta que a “ação cultural” realiza-se dentro dos princípios da prática da 

arte, de caráter libertário e questionador, que não se restringe a trabalhar com o já estabelecido, mas 

ao contrário, procura incessantemente o “vir-a-ser”. 

Existem duas maneiras básicas de se herdar o legado cultural de nossa sociedade, de forma 

passiva ou de forma ativa. No segundo caso, significa transformar ativamente o objeto cultural a 

partir de uma nova visão. As atividades culturais são ferramentas que auxiliam as bibliotecas 

escolares desempenhar o papel de tornar a absorção de nosso legado social cultural mais ativo, 

lúdico e dinâmico. (FLUSSER, 1982) 
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Assim, as atividades culturais cumprem a função de aproximar os livros, a leitura e a 

própria biblioteca à realidade dos usuários. Permitindo o diálogo entre a realidade subjetiva dos 

indivíduos, de sua experiência de vida e o universo cultural simbólico, dos signos, livros, serviços e 

regras propostos pela biblioteca. Diálogo entre a compreensão vivida da realidade do sujeito, 

através da vivência, dos sentidos, dos costumes, da oralidade, de sua reflexão imediata do mundo e 

sobre si mesmo, com a compreensão intelectual do universo da leitura e da abstração, através das 

letras, palavras, signos e conceitos, sobre o mundo e de si próprio. 

Flusser (1982, p. 230) destaca o papel dialógico das bibliotecas escolares e, em tom de 

crítica, sua função social, que “não seria mais a de ser museu ou supermercado de livros, mas um 

espaço de diálogo” entre os próprios usuários e destes com os bibliotecários, além de diálogo 

interno das realidades próprias de cada sujeito. 

 
A aproximação com o universo de experiência do usuário permite que ele se 
identifique com a atividade proposta. Isso assegura ainda mais que a proposição 
desse diálogo entre as duas partes envolvidas será profícua, gerando respostas 
positivas ao empenho do bibliotecário (BARBOSA, [19_ _]). 

 

Desta forma, o usuário deve ser atraído ao mundo da leitura e do conhecimento. A 

biblioteca tem que ser um lugar prazeroso, que pertença ao cotidiano do indivíduo. Ao invés de, 

simplesmente, impor ao indivíduo a leitura como ato obrigatório ou tarefa (muitas vezes penosa). 

As atividades culturais podem tornar a necessidade humana de acesso ao legado cultural histórico 

da humanidade uma atividade prazerosa e natural, em outras palavras, elas permitem que o 

indivíduo tenha satisfação em adquirir conhecimento através da informação documentada em livros, 

ou em qualquer outro suporte, assim como em produzi-los.  

 Além da aproximação entre realidades distintas, as atividades culturais podem despertar a 

curiosidade de seus usuários, como afirma Barbosa ([19_ _]) ao verificar que “o incentivo à cultura 

e à leitura é um dos dispositivos para motivar os usuários a pesquisar e a freqüentar a biblioteca.” 

além de despertar o usuário para outros temas de seu interesse, possibilitando o usuário satisfazer 

necessidades informacionais que antes nem as possuíam. As atividades culturais permitem criar 

novos desejos e novas necessidades, levar o usuário a ter contato com temas que antes não lhe 

despertavam o interesse. Assim, “ao proporcionar uma atividade cultural, a biblioteca não só leva e 

dissemina a informação de uma forma divertida e alegre, como alicia a curiosidade e a criatividade, 

pois existe a possibilidade da comunidade ser levada a pesquisar e se aprofundar sobre o tema 

abordado.” (BARBOSA, [19_ _]) 

Para Milanesi (2003), a ação cultural é fundamental para criar a inquietação e o desejo de 

conhecimento nos indivíduos, nos usuários da biblioteca. Para tanto, segundo Amaral (2008, p. 18), 
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faz-se necessário criar um ambiente desafiador e aberto a questionamentos , que 
instigue a curiosidade, mobilize seus conhecimentos, mostre as suas lacunas e 
estimule-os a eliminá-las, possibilitando a reflexão e compreensão para julgamento 
crítico e articulado próprio de um cidadão consciente, autônomo e transformador 

 

 As atividades culturais auxiliam não apenas na aproximação do indivíduo ao mundo da 

leitura e no despertar de novos interesses, mas também na formação de cidadãos críticos, 

fomentando a reflexão sobre a realidade. "Através da ação cultural, a biblioteca irá incentivar seu 

usuário a estar constantemente questionando sobre as informações que está recebendo, refletindo 

sobre o que é melhor para si mesmo e para o meio que o circunda e sobre a possibilidade de 

modificações” (NOBRE; ROSÁRIO FILHO, [Não publicado]). Nessa perspectiva, Cabral (1998, 

p.40) ressalta que as atividades culturais permitem ao indivíduo serem criadores, participativos e 

desenvolverem a autonomia, propiciando “o desenvolvimento da subjetividade humana e o auto-

aperfeiçoamento dos sujeitos”. 

Assim, as atividades culturais, permitem o acesso à cultura de forma dialógica, construtiva, 

não apenas receptiva. Como aponta Flusser (1982, p.236), deve-se “incorporar na prática cotidiana 

da biblioteconomia a dimensão da procura, para que a biblioteca se transforme em um instrumento 

dinâmico e dialógico, contribuindo assim para a realização de uma democratização cultural”. Pois a 

biblioteca, como gerenciadora de informação, já é potencialmente democratizadora cultural, apesar 

disso, se não há um despertar no usuário em buscar essa informação, em consumir e produzir 

conhecimento, não há verdadeiramente uma cultura democrática. Sem haver serviços que 

possibilitem o usuário gerar novas necessidades informacionais, que fomente seu prazer em ampliar 

seu conhecimento, os outros serviços tradicionais da biblioteca tornar-se-ão inócuos. O papel da 

biblioteca escolar de formar cidadãos intelectualmente autônomos realizar-se-á com as atividades 

culturais, porque o serviço de referência e empréstimo é insuficiente para a biblioteca desempenhar 

esse papel. 

As atividades culturais contribuem com a democratização da cultura e o fortalecimento da 

cidadania incentivando e possibilitando aos usuários da biblioteca escolar conhecer sua história e 

cultura, como também fortalecendo os laços com a cultura local. Através de atividades culturais 

podem-se gerar a oportunidade de acesso a escritores de cidade, poetas da comunidade, favorecendo 

uma reflexão mais crítica frente ao mundo globalizado. 

Nesse sentido, Fragoso (2002, p.127) sintetiza as funções educativas e pedagógicas da 

biblioteca escolar ao percebe-se que para tais papéis as atividades culturais se fazem essenciais para 

a realização desses objetivos. Percebe-se que as atividades culturais são imprescindíveis para o 

cumprimento do papel da biblioteca escolar no sistema educacional, permitindo também conhecer 
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melhor seus usuários por meio de feedback destes e criar atividades que possam explorar mais a 

leitura, a reflexão e participação. A ação cultural é um rico campo que oferece inúmeras opções de 

atividades para dinamizar as bibliotecas escolares e desenvolver atividades relacionadas à produção 

cultural (CABRAL, 1998).  

Campello ([s.d.]) acrescenta que a ação cultural, juntamente com a leitura e a pesquisa são 

o tripé da biblioteca escolar que permite a realização da função pedagógica e do êxito da biblioteca 

escolar. Desta forma, pode-se concluir que, diferentemente do que é de fato, as atividades culturais 

devem ser serviços primordiais nas bibliotecas escolares, tão importante quanto a catalogação ou 

outra atividade de organização da informação. Citando Barbosa ([19__], não paginado), a atividade 

cultural “é o ápice de realização do bibliotecário: uma biblioteca ativa, em ebulição, levando o 

conhecimento e a cultura além de suas fronteiras”. 

5.1 Atividades culturais 
 

 
Na revisão de literatura sobre atividades culturais nas bibliotecas escolares, encontram-se 

referências e exemplos de práticas e atividades já estabelecidas. Esses exemplos podem contribuir 

para auxiliar os bibliotecários a programarem atividades nas bibliotecas escolares. 

Para elaborar e implementar atividades culturais, é imprescindível que se conheça bem o 

usuário, como recomenda Barbosa (19_ _, não paginado) ao afirmar que “no momento de definir a 

atividade cultural que realizamos, buscamos nos adequar, o mais próximo possível, ao perfil do 

usuário entrevistado.” O autor utiliza a expressão “usuário entrevistado”, relembrando a 

importância da realização do estudo de usuário na avaliação e elaboração da atividade. 

Em seguida, Barbosa (19_ _) aponta a delimitação de estratégias como segunda etapa no 

planejamento da atividade. Isso requer pensar nos objetivos propostos para as atividades, assim 

como a melhor forma de executá-lo para o público alvo e avaliar os resultados produzidos. Após as 

etapas do planejamento e do estudo de usuário, pode-se estabelecer a atividade e o planejamento. 

Estabel e Moro ([199?, p. ]) orientam que  as atividades culturais devem ser o centro 

estimulador de atividades do processo de ensino-aprendizagem e espaço democrático de atividades 

de discussões em grupo, pesquisas escolares, de poesias, contos, saraus, exposições e leitura em 

geral, etc. Os autores ressaltam a implementação das atividades culturais nas bibliotecas escolares 

não como questão de escolha, mas de obrigação.  Fomentar discussões em grupo, constituir clubes 

de livros, sarais e exposições são responsabilidades das bibliotecas escolares. 

As atividades culturais podem e devem ser realizadas nos espaços das bibliotecas e 

também fora do recinto. Algumas delas apresentadas por Bernardes (2007), Cançado (1997),  Ely 

(2003/2004), Fragoso (2002), Marques e Silva (2009) são: hora do conto, contação de histórias, 
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representação teatral, jornada pedagógica, concursos literários, recitais poéticos, leitura de poemas e 

textos teatrais, exposições, entrevistas, mímica, dramatização, pintura, murais, resenhas de livros 

mais lidos na biblioteca, comentários sobre filmes, hora do vídeo, hora da música, hora do teatro, 

oficinas e comemoração de datas importantes, dentre outras. Além as atividades citadas, Estabel e 

Moro ([199?]) sugerem a promoção de oficinas e capacitação dos profissionais que executam as 

atividades culturais. 

Fragoso (2002, p.129) destaca que a biblioteca escolar tem autonomia de usar outros 

espaços além da própria biblioteca, mas que as atividades têm de estar de acordo com o projeto e a 

coordenação da escola. Para a autora, um aspecto importante refere-se ao planejamento das  

atividades culturais em consonância com o currículo escolar e o que ocorre em sala de aula. Desta 

forma, as atividades culturais não são meros complementos dos serviços das bibliotecas escolares, 

mas atividades e serviços essenciais da biblioteca escolar.   

Ely (2003/2004) ressalta a importância das atividades culturais para a criatividade. 

Também destaca que por meio delas podem ser descobertos grandes talentos artísticos na escola, 

tais como músicos, pintores, poetas, etc. Ressalta ainda a importância de as atividades serem 

organizadas conjuntamente com os usuários para estabelecer uma relação mais próxima com eles de 

maneira que “vivenciar as dimensões da biblioteca escolar certamente contribui para que se formem 

usuários alertas para o fato do que a mesma representa em sua vida” (ELY, 2003/2004, não 

paginado). 

No próximo tópico, abordam-se as atividades culturais mais realizadas pelos bibliotecários 

escolares, quais sejam, a hora do conto, a feira do livro, as oficinas ou cursos, encontros com 

escritores, autores ou ilustradores e as exposições. 

5.5.1 Hora do conto 

 
Autores como Estabel e Moro ([199?]) recomendam que a hora do conto deva ser 

atividade obrigatória em todas as bibliotecas escolares, da educação infantil ao fundamental. Tal 

admoestação advém de estudos de autores como Pennac (2003, p.75), que demonstram que o hábito 

de ler psico-fisiologicamente passa pela tradição oral, ou seja, para se adquirir o hábito e gosto de 

ler sobre história é necessário antes aprender a gostar de ouvi-las. Sobre isso, Estabel e Moro ([199-

?]) argumentam que um dos compromissos do bibliotecário nas escolas é estimular o gosto de ler 

naqueles que ainda não o tem. 

A contação de história, realizada na biblioteca ou em outros espaços da escola, deve ser 

agradável e prazerosa, com o objetivo de criar clima afetivo nos primeiros contatos com a leitura. O 

contador deve partilhar a própria felicidade de ler, estimulando os aprendizes (PENNAC, 2003). 
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Assim, o livro passa a ter valor e presença em seu novo ambiente de vivência, a escola.   

É possível trabalhar as histórias com várias faixas etárias. Para as séries mais avançadas, 

por exemplo, Ely (2003/2004) sugere em lugar da hora do conto a “hora da leitura”, que funcionaria 

em sessões semanais de cinqüenta minutos. Para esse momento, podem-se usar histórias mais curtas 

como as crônicas e contos.  

Outro aspecto relevante discutido por Estabel e Moro ([199?]) relaciona-se as histórias 

como modo de auxiliar a solucionar os conflitos emocionais e existenciais do leitor. As evidências 

dos benefícios da hora do conto levam Ziraldo (2002 apud ESTABEL; MORO, [199?]) a afirmar 

que na escola a leitura é mais importante do que o estudo! 

5.5.2 Feira de Livro ou Feira do Livro 

 
O principal objetivo da feira do livro é a promoção da leitura e democratização do livro no 

ambiente da escola como fonte de prazer, conhecimento e construção da cidadania. Ela visa 

despertar a motivação e o interesse na leitura nos estudantes da escola, assim como em toda a 

comunidade escolar. Segundo Estabel e Moro ([199?]), também possui o objetivo de divulgar o 

trabalho de autores, artistas e intelectuais da comunidade escolar, assim como estimular novas 

produções. 

 A feira do livro pode ter abrangência local, regional, nacional ou global, dependendo do 

projeto pedagógico da escola e dos recursos disponíveis. Geralmente, são planejadas em torno de 

um tema a ser explorado, em que pode delinear várias ações e atividades culturais dentro da feira, 

prevendo a participação dos segmentos da escola. As feiras contam com a presença de autores e 

artistas e respectivas obras, banca de venda de livros, sebos, atividades de troca de livros, escambo 

de materiais, apresentações, oficinas, performances, jogos e brincadeiras, além de outras atividades 

que buscam incentivar o prazer pela leitura.  

O planejamento da feira é realizado de acordo com o  projeto pedagógico escolar e suas 

diretrizes, envolvendo a direção da escola, supervisão pedagógica, professores, além da equipe da 

biblioteca. Assim como o planejamento, a execução conta com o envolvimento da comunidade 

escolar. O êxito da atividade cultural dependerá do compromisso e do engajamento dos segmentos 

da escola, por isso é imprescindível que a biblioteca esteja integrada à comunidade escolar.  

A feira do livro é bastante realizada pelos bibliotecários escolares, constituindo-se uma das 

atividades mais marcantes para a comunidade escolar, como sugere Estabel e Moro ([199?]), pelo 

efeito que produzem e pela dimensão que geralmente tomam, tanto do espaço físico como da 

quantidade de sujeitos envolvidos, professores, funcionários, pais e alunos.  
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5.5.3 Oficinas ou cursos 

 
 

Para Estabel e Moro ([199?]), oficinas e cursos são atividades culturais voltadas a toda 

comunidade escolar, professores e outros funcionários da escola, para capacitação e qualificação 

profissional. Elas estão “no âmbito da criação de bens culturais: permitem desenvolver idéias e 

práticas, todas levando a rever, permanentemente, formas e conceitos”. Tais atividades requerem o 

suporte de outros profissionais como professores, técnicos, dentre outros. O objetivo dessas 

atividades relaciona-se, em geral, à formação continuada. 

Milanesi (2003, p. 254) explica que o termo "curso" “deve ser entendido como qualquer 

esforço no sentido de dar uma habilidade, acrescentar informações de maneira sistemática.” 

Explica, também, que o termo "oficina” remete a uma atividade em que se desenvolvam ideias e 

formas. 

Os cursos e oficinas são atividades que fomentam o uso da biblioteca por meio da 

utilização dos tradicionais serviços, segundo Milanesi (2003), como circulação de materiais, 

referência, entre outros. Isso, porque os temas dessas atividades despertam o interesse do usuário 

em ampliar seu conhecimento através de outros meios de informação.  

5.5.4 Encontros com escritor, autor, ou ilustrador 

 
Para os autores Estabel e Moro ([199?], não paginado), a presença dos escritores nas 

escolas representa uma estratégia de disseminação e divulgação da literatura produzida, além de 

simbolizar “oportunidade única para que crianças, adolescentes e adultos, dos mais variados níveis 

de ensino, tenham a oportunidade de estar frente-a-frente com o escritor, conversar com ele, tocá-lo, 

além de ser estimulado a desenvolver a sua criatividade no processo da escrita”. 

Uma boa estratégia é convidar autores reconhecidos, mas alternar com a presença de 

escritores locais, como sugere Cançado (1997). O objetivo é fortalecer a identidade cultural, 

destacando que “a figura do escritor é sempre um convite à leitura”. A seleção dos autores locais, 

regionais ou nacionais estimula nos usuários a identificação com seu folclore e sua cultura, 

“despertando o sentimento de nacionalidade e de identidade com o mundo em que vive, além de 

valorizar os autores das obras literárias publicadas no país” (ESTABEL; MORO, [199?]). O contato 

do autor com os leitores possibilita que o imaginário do texto se depare com a interação entre o 

leitor, permitindo a discussão entre a realidade, permitindo espaço dialógico entre obra literária e a 

comunidade escolar. 
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5.5.6 Exposições 

 
As exposições são consideradas por Estabel e Moro ([199?]) as atividades mais chamativas 

e dinâmicas da biblioteca escolar. Os autores também apontam a importância das atividades serem 

realizadas conjuntamente com os professores e seus programas curriculares. Para Milanesi (2003 

p.253), é uma das atividades mais dinâmicas, e assim como as oficinas e cursos fomentam o uso de 

outros serviços da biblioteca. Isso porque elas “criam espaços informativos mutáveis, uma espécie 

de livro-ambiente onde o visitante, por imersão, recebe informações visuais, sonoras. Ele, além de 

ler, vê e ouve; tem acesso aos livros, aos filmes, às músicas, às imagens, aos objetos. E, ainda 

participa.”. 

Para Ely (2003/2004), “as exposições podem ser realizadas para documentar os trabalhos 

produzidos na biblioteca escolar em diferentes oportunidades”. Ainda, sugere a autora, que expor 

brinquedos existentes na biblioteca escolar poderia favorecer “a criação de situações de vida onde 

os leitores interagem e podem expressar sua criatividade”. 
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6 METODOLOGIA 
 

O presente estudo tem natureza exploratória e abordagem mista, quantitativa em sua maior 

parte, mas também qualitativa. Busca-se aprofundar nas questões das atividades culturais 

desenvolvidas nas bibliotecas escolares do plano piloto de Brasília.  

Segundo Martins Junior (2008. p.73), a pesquisa exploratória é realizada quando “o tema 

escolhido, por ser novo, não possui suficientes fontes de referência e não apresenta hipóteses 

consistentes para servir de ponto de partida para a pesquisa”. O estudo de natureza exploratória é 

realizado por meio de leitura exaustiva da literatura acadêmica sobre o tema selecionado. Tal 

natureza de estudo visa esclarecer conceitos e prover o pesquisador de um maior conhecimento 

sobre o tema ou problema pesquisado, é útil quando não se tem conhecimento seguro sobre o 

determinado tema. Esse tipo de estudo permite outros objetivos como, ajudar no desenvolvimento 

ou na criação de hipóteses e estabelecer prioridades para futuras pesquisas. No caso da pesquisa, 

reconhece-se que as atividades culturais não se constituem em um tema novo, porém por ser pouco 

explorado requer maior rigor. 

A abordagem mista foi utilizada para o estudo realizado. A abordagem quantitativa busca a 

análise objetiva dos fatos mediante análise estatística de dados quantitativos de uma população 

específica/amostra, obtidos por questionários estruturados, foi utilizada na maior parte da 

abordagem. A técnica de análise é dedutiva, isto é, parte do geral para o particular, permitindo a 

generalização dos resultados. A abordagem qualitativa permite abordar aspectos mais subjetivos e 

foi realizada através de questões abertas do questionário. 

6.1 População  
 

Os elementos participantes da pesquisa são bibliotecários atuantes em bibliotecas escolares 

de escolas públicas e privadas do Plano Piloto, Distrito Federal ou em sua ausência, o responsável 

pela biblioteca. 

Para a escolha das bibliotecas escolares foram levados em consideração os critérios de 

conhecimento sócio-geográfico prévio do bairro onde se localizam as bibliotecas das escolas, no 

caso o plano piloto por ter grande número de escolas públicas e privadas, bem como o tempo de 

realização da pesquisa.  

 

6.2 Amostra 
 

Ao verificar a impossibilidade de se fazer levantamento de todo o universo de uma 
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população, pode-se investigar apenas uma parte dela, chamada de amostra. Segundo Lakatos e 

Marconi (1992, p.28) “amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo 

(população); é um subconjunto do universo”. 

Para Martins (1994), a representatividade da amostra dependerá diretamente do seu 

tamanho, quanto maior, mais representativa essa amostra será. Contudo, na operacionalização de 

uma pesquisa, o pesquisador depara-se com vários fatores limitativos. A atual pesquisa deparou-se 

com alguns desses fatores, a saber: 

• Pouco tempo para realização da pesquisa; 

• falta de incentivo aos pesquisados em contribuir com a pesquisa;  

• recursos financeiros escassos. 

Conforme Martins (1994) aponta, na amostragem são consideradas duas dimensões: 

a)  Tamanho da amostra. 

b)  Composição da amostra. 

O tamanho da amostra para uma população finita e uma variável nominal ou ordinal pode 

ser calculado por :  , em que: 

Z = abscissa da normal padrão, fixado em um nível de confiança 

Para um nível de 95,5% Z = 2 

N = tamanho da população 

^p = estimativa de proporção da variável escolhida 

^q = 1- p 

d = erro amostral, expresso em decimais1 

Para uma população de 239 escolas, segundo a última estatística de instituições 

educacionais da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal2, conforme os documentos 

anexos, considerando a estimativa de 50%, com erro amostral em 20% para um nível de confiança 

de 95,5%, têm-se: 

 =4,917.  

Entretanto, mesmo com a amostra mínima possível na ordem de 5 escolas, foram coletados 

19 questionários. Buscou-se aplicar e recolher um número igual de questionários para instituições 

de ensino privado e público. Dos questionários coletados, 10 foram respondidos por bibliotecários e 

9 por responsáveis pelas bibliotecas com outras formações, em 10 instituições de ensino privado e 9 

públicos. Ainda foram realizados 2 pré-testes. Desta forma, o subconjunto do universo da população 
                                                 
1 MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2. ed. São Paulo: Atlas, p.35-38,  1994. 
2 SECRETARIA do Estado do Distrito Federal. Censo 2009 em instituições educacionais.Disponível em: 
<http://antigo.se.df.gov.br/300/30001007.asp?ttCD_CHAVE=15519>. Acesso em: 11 nov. 2011. 
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é uma amostra de 19 bibliotecas escolares. 

 
 

 

A composição da amostra foi realizada através de método não probabilístico, por escolha 

deliberada dos elementos da amostra, denominada amostragem acidental, “trata-se de uma amostra 

formada por aqueles elementos que vão aparecendo” (MARTINS, 1994). Como coloca Martins 

(1994), essa composição de amostra não permite generalizar os resultados da pesquisa para a 

população, porque esse tipo de composição não garante representatividade. 

6.3 Instrumento de coleta de dados 
 

Lakatos e Marconi (1992, p. 28) afirmam que o instrumental metodológico empregado na 

pesquisa científica relaciona-se à natureza do fenômeno estudado, ao objeto de pesquisa, aos 

recursos financeiros e à equipe humana. O instrumento de coleta de dados selecionado para o 

presente estudo foi o questionário. O questionário é um instrumento de investigação, que visa 

recolher informações por meio de questões fechadas ou abertas de uma população específica ou 

amostra. O questionário deve ser claro, concreto e preciso, com instruções de preenchimento, com 

questões pertinentes e com boa estética de apresentação (MARTINS, 1994).  

As vantagens do questionário relacionam ao grande número de pessoas de diversas 

localizações geográficas com baixo custo que podem ser atingidas; à maior liberdade para as 

respostas em razão do anonimato do respondente; à minimização da influência do pesquisador sobre 

o pesquisado; e permite maior sistematização dos resultados obtidos, tornado-se mais fácil 

operacionalizar o processo de análise e tratamento dos dados (LAKATOS; MARCONI, 1992). 

As desvantagens relacionam-se à pequena percentagem de questionários devolvidos, à 

limitação de auxiliar o respondente em casos de dúvidas; ao impedimento do conhecimento das 

circunstâncias em que o questionário foi respondido; às perguntas sem respostas; a não 

possibilidade de pesquisa de dados suplementares; e aos questionamentos dos resultados e 

objetividade (LAKATOS; MARCONI, 1992). 

O questionário aplicado constitui-se de 16 questões fechadas e 6 questões abertas, no total 

de 22 perguntas. Os questionários foram aplicados aos bibliotecários atuantes em bibliotecas 

escolares ou aos responsáveis pela biblioteca escolar, com o objetivo principal de compreender 

como são realizadas as atividades culturais pelas bibliotecas escolares e a relação delas com o 

projeto pedagógico da escola. As perguntas foram elaboradas e divididas em blocos, de acordo com 

os objetivos específicos da pesquisa, como consta no quadro 1. O questionário utilizado encontra-se 

disponível no apêndice (Apêndice A). 
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Quadro 1- Paralelo entre os objetivos específicos e questões do questionário. 

Objetivos Específicos Questões do Questionário aplicado aos 

Bibliotecários. 

• Identificar o perfil do responsável pela 
biblioteca escolar ou bibliotecário escolar;  

 

1 – Profissão (bibliotecário ou outra formação) 

2 – Tempo de experiência de trabalho em escolas 

3 – Tempo de experiência na escola em que atua 

• Identificar o perfil da escola; 
 

4 – Tipos de escola (privada ou pública) 

5 – Proposta pedagógica da escola 

• Identificar o perfil da biblioteca escolar; 
 
 

6 – Espaço físico 

7 – Computadores para pesquisa 

8 – Adequação do acervo   

9 - Orçamento 

10 – Papéis da biblioteca no projeto pedagógico 

da escola 

11 – Serviços prestados pela biblioteca 

12- Objetivos da biblioteca dentro da escola 

segundo o responsável 

• Identificar as atividades culturais 
(planejamento, execução, freqüência e 
concepção). 

13 - Uso da biblioteca pelos professores para 

complementarem atividades de sala de aula 

14 - Conformidade das atividades com o projeto 

pedagógico da escola 

15 – Relação com as disciplinas 

16- Participantes do planejamento 

17 – Execução  

18 – Uso de outros espaços físicos da escola  

19 – Freqüência 

20 – Atividades realizadas no último ano 

21 – Realização do planejamento 

22- Significado das atividades culturais 

Fonte: autoria própria 
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6.4 Coleta e tratamento dos dados 
 

O questionário aplicado foi entregue diretamente aos bibliotecários ou responsáveis pela 

biblioteca escolar, ou quando não era possível, na secretaria da escola. O tempo para resposta do 

questionário foi de aproximadamente 20 a 30 minutos, segundo os pré-testes realizados. O período 

de coleta de dados ocorreu entre 26/09/2011 a 28/10/2011.   

No tratamento dos dados, seguiram-se as etapas de codificação e tabulação dos dados. 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 31), codificação “é a técnica operacional para categorizar os 

dados que se relacionam. Mediante a codificação, os dados são transformados em símbolos, 

podendo ser tabelados e contados”. Dessa forma, os dados das questões fechadas foram 

categorizados para contagem na tabulação, e para as questões abertas criaram-se categorias para a 

análise dos dados. 

A tabulação “é a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 

verificação das inter-relações entre eles” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 31). Para o presente 

trabalho, realizou-se a tabulação manual utilizando o procedimento denominado folha-sumário, 

próprio para tabulações simples com pequenos números de casos (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 

131), e o programa Excel para a tabulação manual e geração de gráficos. 

 

6.5 Análise e interpretação dos dados 
 
 

A análise e interpretação dos dados constituem o núcleo central da pesquisa (LAKATOS; 

MARCONI, 1992, p. 31). Por meio da análise e interpretação dos dados, podem-se comparar os 

resultados obtidos com a teoria proposta pela literatura acadêmica existente a fim de refletir, 

corroborar ou refutar hipóteses produzidas.  

Para Martins Junior (2008), a análise de dados da pesquisa exploratória constitui-se das 

análises quantitativa e qualitativa dos dados. A análise quantitativa “é a quantificação que se faz dos 

dados obtidos, na qual o número dos sujeitos participantes, as médias e as percentagens resultantes 

serão dispostos sob a forma de tabelas e gráficos” (MARTINS JUNIOR, 2008, p. 82). A análise 

qualitativa “é análise que se faz do conteúdo resultante da coleta de dados. Para isso, o pesquisador 

pode se valer dos métodos fenomenológicos ou hermenêuticos” (MARTINS JUNIOR. 2008, p. 83). 

Lakatos e Marconi (1992) diferenciam a análise da interpretação dos dados, mesmo 
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estando estreitamente relacionadas nessa fase da pesquisa. A análise ou explicação “é a tentativa de 

evidenciar relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores” (LAKATOS; 

MARCONI, 1992, p. 32). Por sua vez, interpretação “é a atividade intelectual que procura dar 

significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos” (LAKATOS; 

MARCONI, 1992, p. 32). Observa-se, desta forma, que se podem identificar duas etapas na análise 

de dados. A primeira etapa remete a uma informação mais imediata e informativa e posteriormente 

uma fase mais analítica com maior ligação com a teoria. 

Por fim, Lakatos e Marconi (1992, p.33) apontam para a importância da atenção nessa 

etapa da pesquisa, visto que  “mesmo com dados válidos, é a eficácia da análise e da interpretação 

que determinará o valor da pesquisa”.  

 

6.5.1 Perfil do responsável pela biblioteca escolar  

 
Esse capítulo se constitui da análise dos dados proveniente das 3 (três) questões sobre o 

perfil dos responsáveis pelas bibliotecas escolares, respondentes do questionário. A primeira 

questão do questionário refere-se à formação do profissional responsável pela biblioteca escolar. Os 

dados mostram que 53% dos respondentes são bibliotecários, bacharéis em biblioteconomia e  47% 

dos respondentes possuem outra formação profissional, como consta no Gráfico 1: 

 
Gráfico 1- Formação profissional dos responsáveis pela biblioteca 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Historicamente no Brasil, a biblioteca escolar não é uma instituição valorizada. Durante a 

coleta de dados, algumas escolas públicas e privadas não responderam ao questionário por não 

possuírem biblioteca.  
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Contudo, nos últimos anos vê-se uma luta política pela revitalização das bibliotecas 

escolares. Recentemente, em 24 de maio de 2010, foi aprovada a lei nº 12.244, que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas escolares em escolas públicas e privadas respeitada a profissão do 

Bibliotecário. A lei prevê que todas as escolas possuam bibliotecas em até 10 anos depois de 

promulgada a lei, isso aumentará a porcentagem de bibliotecários atuantes em bibliotecas escolares. 

A segunda questão investigou o tempo de experiência dos bibliotecários ou responsáveis 

pela biblioteca nas escolas. Como se pode observar no Gráfico 2, os profissionais que trabalham 

menos de 1 (um) ano em escolas correspondem a 21% dos respondentes; aqueles que atuam entre 1 

a 5 anos são apenas 5%; os profissionais que atuam entre 6 e 10 anos equivalem 16%; de 11 a 15 

anos constituem o maior índice ( 32%); e aqueles que já possuem mais de 15 anos de experiência de 

trabalho em escolas correspondem a 26%: 

 
Gráfico 2 - Tempo de experiência de trabalho em escolas 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que a grande parte dos respondentes possui muito tempo de experiência de 

trabalho no sistema educacional escolar, isto é de 11 a 15 anos. Pode-se deduzir que a maioria 

possui amplo conhecimento sobre escolas e as necessidades escolares, possibilitando trabalhar bem 

articulados com outros setores da escola. O que permite auxiliar na realização de projetos 

pedagógicos e na concretização do currículo escolar, assim como identificar soluções para 

problemas e dificuldades. 

Vale lembrar que 47% dos respondentes não são bibliotecários e que, geralmente, são 
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professores readaptados por problemas de saúde. Entretanto, essa informação não foi verificada 

pelo questionário. Esses profissionais possuem formação pedagógica, assim a experiência deles 

deveria refletir na realização de projetos na biblioteca, mas nem sempre isso ocorre, em especial 

pela falta de conhecimento sobre o papel da biblioteca escolar, como visto mais adiante. 

A última questão referente ao perfil dos profissionais responsáveis pelas bibliotecas 

escolares diz respeito ao tempo de experiência de trabalho na atual escola em que se encontra. 

Observa-se no Gráfico 3 que aqueles atuantes com menos de 1 ano na atual escola correspondem à 

maioria de 32%; entre 1 a 5 anos representam 26%; igualmente com 26% são aqueles trabalham 

entre 6 a 10 anos na atual escola; 11% dos que atuam na biblioteca possuem de 11 a 15 anos de 

trabalho na escola; e por fim, 5% correspondem àqueles que atuam na mesma escola por mais de 15 

anos: 

Gráfico 3 - Tempo de experiência de trabalho na atual escola 

 

Fonte : Autoria própria 
 

Distintamente do gráfico 2, a maior porcentagem das respostas corresponde aos 

profissionais atuantes em bibliotecas escolares com menos de 1 ano de trabalho na atual escola. 

Pode-se dizer, então, que apesar da grande experiência de trabalho em escolas, a maioria dos 

respondentes não possui experiência com a concepção político-pedagógico escola em que 

trabalham.  
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6.5.2 Perfil das escolas pesquisadas. 

 

Nesse capítulo, são discutidos os dados relacionados ao perfil das escolas. O Gráfico 4 

mostra que 47% das escolas identificadas são públicas e 53% das escolas são privadas:     

 
 

Gráfico 4 - Tipos de escolas 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Durante a pesquisa, buscou-se equilibrar o número de escolas públicas e privadas, o que 

corresponderia a 50% para cada tipo de escola. A participação de 47% de instituições públicas e 

53% de escolas privadas se mostra equilibrada para a presente pesquisa. 

A segunda questão sobre o perfil das escolas dos respondentes refere-se aos objetivos da 

proposta pedagógica. Essa questão, diferentemente das anteriores, é aberta. Para tabulação e análise 

dos dados foram identificadas categorias que mais apareciam nas respostas dos questionários. Desta 

forma, foram identificadas 5 (cinco) categorias, mais a opção  “deixar em branco”. As categorias 

que mais aparecerem são: formação do cidadão, 35%; formação intelectual, 15%; formação 

espiritual, 19%; formação para a criatividade, 8%; formação integral do ser humano, 8%; e em 

branco apresentam 15%, como demonstrado no Gráfico 5: 
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Gráfico 5 - Objetivos da proposta pedagógica 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

A maior categoria correspondente a 35% dos respondentes trata da formação do cidadão 

como objetivo essencial da proposta pedagógica da instituição de ensino. As respostas mostram que 

houve confusão entre objetivos e finalidade ou missão da instituição. De qualquer forma, a 

formação cidadã, intelectual, espiritual, integral e para a criatividade relacionam-se à autonomia, 

responsabilidade, proatividade e disciplina, que podem ser obtidas por meios de processos que 

valorizem os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais.  Nesse sentido, a concepção 

pedagógica influencia o uso da biblioteca e vice-versa. Portanto, o objetivo da questão não foi 

alcançado visto que a ideia era elencar as teorias da aprendizagem predominantes na instituição. 

Assim, para futuras pesquisas a sugestão é trabalhar com categorias fechadas, acrescidas com a 

opção “outras”. 

Na coleta de dados, pôde-se notar que os profissionais atuantes nas bibliotecas das escolas 

desconhecem o projeto pedagógico da instituição em que atuam.  

6.5.3 Perfil da biblioteca escolar 

 
 

O presente capítulo apresenta análise de dados, coletados através de 7 (sete) questões dos 

questionários aplicados, sobre o perfil da biblioteca escolar, estrutura, papel no projeto pedagógico 

da escola, serviços e objetivos estabelecidos. 

Sobre a sua estrutura, primeiramente foi analisado a adequação do espaço físico. Ao serem 

questionados sobre a adequação do espaço físico, 53% dos respondentes afirmaram que sim; 10% 
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afirmaram que não; e 37% afirmaram que estava adequado em parte, como pode ser observado no 

Gráfico 6. De acordo com Corrêa (2002) as bibliotecas escolares são conhecidas por sua 

precariedade de espaço físico, contudo os respondentes (53%) indicaram que na verdade seus 

espaços físicos são adequados. Na literatura, de acordo com autor Corrêa (2002), observa-se que as 

bibliotecas escolares devem constar com espaços adequados para armazenar e gerenciar seu acervo, 

fomentar a leitura e a realização de pesquisas, além de possibilitar um espaço recreativo e 

educativo.  

Gráfico 6 - Espaço físico 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

A segunda questão sobre a estrutura física, Número de computadores, diz respeito ao 

conhecimento básico sobre a estrutura tecnológica. Essa questão se refere à quantidade de 

computadores com acesso à Internet, disponíveis para pesquisa na biblioteca para professores e 

alunos. Como pode se observar no Gráfico 7, 32% dos respondentes informaram que a biblioteca 

escolar possui de 1 a 5 computadores; outros  32% responderam que há entre 6  a 10 computadores 

na biblioteca para pesquisa; 5% de 11 a 15 computadores; 5% com 16 a 20 computadores; apenas 

10% com mais de 20 computadores; e 16% dos respondentes não possuíam computadores na 

biblioteca escolar: 
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Gráfico 7 - Número de computadores 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se pelo Gráfico 7 que a porcentagem de computadores em bibliotecas escolares 

em escolas do plano piloto é bastante alta. Certamente que essa porcentagem é dificilmente 

encontrada em outras regiões do Distrito Federal, assim como do Brasil. Bibliotecas com o número 

de 1 a 5 computadores com acesso à internet e disponível para pesquisa aos alunos e professores 

representam 32% da amostra pesquisada, assim como essa mesma porcentagem refere-se às 

bibliotecas escolares com 6 a 10 computadores. Dessa forma, a estrutura física das bibliotecas 

escolares em relação à tecnologia básica, computadores com acesso à internet é considerada 

adequada se comparadas com bibliotecas escolares de outras regiões do Brasil, contudo o “grau de 

adequação” deve ser considerado em relação ao numero de alunos e as atividades que ocorrem na 

biblioteca. 

Sobre o acervo é questionado sobre sua adequação na terceira questão do bloco sobre o 

perfil das bibliotecas escolares. Conforme pode ser observado no Gráfico 8, 37% dos respondentes 

consideram o acervo adequado; e 63% o consideram adequado em parte, não houve respondente 

que considerasse o acervo inadequado. 
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Gráfico 8 - Adequação do acervo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O Ministério da Educação recomenda às bibliotecas escolares se usar um cálculo padrão 

de 50 volumes para 1 m² (BERNARDES; PIMENTEL; SANTANA, 2007). O fato de quase a 

metade das bibliotecas não contarem com orçamento ou com poucos recursos, como pode ser 

observado na próxima questão, tem um impacto grande no acervamento. Apesar das avaliações 

sobre acervo poderem se basear em dados concretos, a proposta do estudo é identificar a percepção 

dos responsáveis pela biblioteca em relação à estrutura física e recursos. 

A quarta questão desse bloco, Orçamento, correspondente à nona questão do questionário, 

retrata o orçamento das bibliotecas pesquisadas. Pelo Gráfico 9, percebe-se que a maior parte das 

bibliotecas não possui orçamento fixo, 48% das bibliotecas pesquisadas não possuem orçamento; 

16% não souberam dizer se a biblioteca possui um orçamento fixo; enquanto as bibliotecas que 

possuem orçamento representaram 5% cada. 
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Gráfico 9 - Orçamento 

 
Fonte: Autoria própria 

 
O Gráfico 9  revela que a  maioria das bibliotecas escolares pesquisadas não possui 

orçamento ou poucos recursos. Contudo ao se comparar esses dados com os anteriores referentes ao 

perfil das bibliotecas escolares sobre o espaço físico (graf. 8) e número de computadores (graf. 7) 

percebe-se que há investimento na biblioteca escolar, porém não é contínuo.  

Desta forma, parece que em alguns casos, as instituições de ensino constroem bibliotecas, 

mas nem sempre o investimento é adequado, reforçando antigos estereótipos de que bibliotecas são 

apenas espaços com livros e alguns computadores. Nesses casos, deve se avaliar o papel do 

bibliotecário como gestor e captador de recursos.  

A décima questão do questionário, Objetivos da biblioteca no projeto pedagógico, trata do 

papel da biblioteca escolar em consonância com o projeto pedagógico da escola. Essa questão foi 

elaborada de forma aberta, posteriormente foram criadas 13 categorias a partir das respostas 

coletadas, como pode se observar no Gráfico 10.  
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Gráfico 10 - Objetivos da biblioteca no Projeto Pedagógico da escola 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os dados foram categorizados em 10 categorias, quais sejam: realização do projeto 

pedagógico, 8%; apoio à pesquisa, 18%; acesso a recursos e serviços de informação, 18%; fins 

recreativos, 3%; promoção da educação autônoma, 5%; promoção da leitura, 13%; suporte aos 

professores, 13%; formação psicossocial, 3%; cooperação com o currículo, 3%; fomentar cidadania, 

5%; integração da comunidade escolar, 3%; espaço de complementação do ensino 3%; em branco 

ficaram 3 %.  

A literatura da área aponta que é objetivo da biblioteca escolar habilitar os estudantes para 

a aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo sua imaginação, preparando-os para viver como 

cidadãos conscientes e responsáveis, permitindo se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários 

da informação (IFLA/UNESCO, 1999). Dessa forma, pode-se observar que os objetivos da 

biblioteca escolar dentro do projeto pedagógico apontados pelos respondentes estão em 

conformidade com as diretrizes propostas pelas instituições que zelam pelo desenvolvimento das 

bibliotecas escolares. 

Contudo, como se observa no gráfico, os objetivos contemplados dentro dos projetos 

pedagógicos das escolas têm uma preocupação maior com a pesquisa, seguido de acesso a 

documentos de suporte aos professores e promoção da leitura. Como pode se observar os outros 

objetivos são considerados importantes para um grupo menos de respondentes, desta forma as 

funções apontadas por Fragoso (2002, p.127), educativas e pedagógicas da biblioteca escolar, ficam 

em segundo plano na maior parte dos projetos pedagógicos.  
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As questões 11 e 12 do questionário, Serviços prestados pela biblioteca escolar e Objetivos 

da bibliotecas na escola, correspondentes às questões 6 e 7 do bloco sobre o perfil da biblioteca 

escolar, referem-se ao trabalho e à visão do responsável pela biblioteca e do bibliotecário escolar. 

Essas questões se referem aos serviços prestados pela biblioteca e aos objetivos principais da 

biblioteca escolar apontados pelo profissional responsável independente do projeto escolar. 

Os dados coletados na questão 11, Serviços prestados pela biblioteca escolar,  revelam que 

os serviços mais oferecidos são a circulação de materiais que representam 32% das respostas; a 

orientação ao usuário, também, com 32%; letramento informacional representa 19%; e as atividades 

culturais aparecem com 17% de representação na pesquisa, não houve nenhuma marcação na opção 

“outras”, por isso não foi considerada. Os dados são apresentados no Gráfico 11. 

 
Gráfico 11- Serviços prestados pela biblioteca escolar 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Os resultados revelam preocupação com a formação do usuário e a circulação de 

empréstimos. Por outro lado, revelam pouca atenção com as atividades culturais. Parece que as 

bibliotecas escolares pesquisadas possuem atuação mais tradicional da biblioteca somente como 

“local de acesso à informação” e não como centro de aprendizagem e atividades culturais.  As 

atividades de referência propositadamente não foram colocadas no questionário e nenhum 

respondente assinalou a opção “outros”. Como foi visto na presente pesquisa as atividades culturais 

assim, como o letramento informacional são atividades imprescindíveis em bibliotecas escolares, 

porque são a partir delas que os estudantes, até mesmo professores e funcionários, aprendem a 

realizar pesquisa corretamente, se tornam estudantes e pesquisadores autônomos, exercitam a 

cidadania, ampliam seus interesses, produzem novos conhecimentos etc.  

Observa-se que as bibliotecas oferecem os serviços que lhes são cobrados no projeto 

pedagógico, a lembrar, apoio à pesquisa e disponibilidade de materiais, porém tais atividades são 
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insuficientes para a biblioteca realizar seu papel. A biblioteca escolar, desta forma, não atua com 

iniciativa, atitude e inovações e por isso carrega arcaicos estereótipos de receptáculo do sistema 

escolar.  

A questão 12 do questionário, Objetivos da biblioteca na escola, referente ao perfil das 

bibliotecas escolares, verificou a compreensão dos bibliotecários e responsáveis pelas bibliotecas 

escolares sobre os principais objetivos da biblioteca escolar, independente do projeto pedagógico. 

Os dados mostram que os objetivos são: auxiliar na pesquisa escolar com 14% das respostas; 

oferecer letramento informacional, 11%; democratizar o acesso à cultura, apenas 9%; lazer, 7%; 

incentivar a leitura, 14%; disponibilizar materiais de auxílio para professores, 13%; auxiliar na 

concretização do projeto pedagógico, 11%; auxiliar na interdisciplinaridade, 12%; educar e 

promover a cidadania, 9%; como pode ser observado no Gráfico 12. 

 
Gráfico 12 - Objetivos da biblioteca na escola 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nessa questão, as opções ficaram bem distribuídas. As opções “auxiliar na pesquisa 

escolar” e “incentivo à leitura” foram as duas de maior incidência. Cabe destacar que nenhum 

respondente marcou a opção “outras”.  

Segundo os documentos da IFLA/UNESCO, (1999) e do Modelo Flexível para o Sistema 

Nacional de Bibliotecas Escolares (1985), os principais objetivos das bibliotecas escolares são: 

desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem, bem como o 

uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida, bem como à produção e uso da informação voltada 

ao conhecimento, compreensão, imaginação e entretenimento; organizar atividades que incentivem 

a tomada de consciência cultural e social, bem como de sensibilidade; oferecer mecanismo para a 

democratização da educação, oportunizando o desenvolvimento de cada aluno a partir de suas 
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atitudes individuais; contribuir para a formação do leitor autônomo em sua capacidade de seleção, 

crítico e criativo em relação com a leitura; atuando com a participação dos pais e da comunidade 

escolar. Dessa forma, pode-se observar que os objetivos da biblioteca escolar dentro do projeto 

pedagógico apontados pelos respondentes estão em conformidade com os objetivos propostos pelas 

instituições que zelam pelo desenvolvimento das bibliotecas escolares. 

Nesse sentido os dados coletados são condizentes com a revisão de literatura. Como pode 

ser observado no gráfico, incentivo à leitura, assim como auxílio na pesquisa escolar foram 

apontados como os objetivos mais importantes da biblioteca escolar pelos respondentes. Contudo, 

como se pode observar no gráfico anterior, Gráfico 11, o incentivo à leitura não é apontado como 

um dos serviços mais prestados pela biblioteca escolar, que evidencia uma contradição: se é tão 

importante porque não está entre os serviços mais prestados? 

 

6.5.4 Atividades culturais: planejamento, execução, freqüência e concepção 

 
 
Neste tópico são analisadas as questões referentes à forma de planejamento, de execução, 

à frequência e à importância das atividades culturais nas bibliotecas escolares. 

A primeira questão deste último bloco, Professores utilizam o espaço da biblioteca escolar, 

13ª questão do questionário, refere-se ao uso do espaço da biblioteca escolar pelos professores com 

objetivo de complementarem as atividades de sala da aula. Os dados, apresentados no Gráfico 13, 

mostram que 63% dos respondentes afirmaram que os professores utilizam a biblioteca para 

complementar as atividades de sala de aula; apenas 5% disseram que os professores não utilizam a 

biblioteca; e 32% responderam que a biblioteca é utilizada parcialmente pelos professores para 

complementarem suas atividades de sala de aula. 

 

Gráfico 13 - Utilização do espaço da biblioteca escolar pelos professores 

 
Fonte: Autoria própria 
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Os resultados mostram que 63% dos professores usam a biblioteca como espaço para 

complementar as atividades de sala de aula. Como visto na revisão de literatura, de acordo com 

Fragoso (2002) e Estabel e Moro, (199?), é muito importante que a biblioteca esteja integrada com 

os professores e coordenação para melhor atender as necessidades da escola, além disso, o uso da 

biblioteca pelos professores com seus estudantes os familiariza com esse ambiente.  

Atuar integrada com os professores não significa apenas permitindo o uso do espaço da 

biblioteca escolar pelos professores. As atividades propostas pela biblioteca porque as atividades 

oferecidas pela biblioteca possuem objetivos distintos das promovidas pelos professores. A 

biblioteca dentro do sistema educacional tem que ser integrada e ativa, promovendo atividades que 

possam integrar as disciplinas, ensinar a realizar pesquisas e outras que só podem ser realizadas 

através do conhecimento do bibliotecário. 

 A questão 14 do questionário, Atividades culturais em conformidade com o projeto 

pedagógico, buscou identificar se as atividades culturais são realizadas de acordo com o projeto 

pedagógico da escola. De acordo com a análise dos dados, 42% dos respondentes afirmaram que as 

atividades culturais são realizadas de acordo com o projeto pedagógico da escola; 21% afirmaram 

que não são realizadas de acordo com o projeto; e 37% que são realizadas parcialmente em 

conformidade com o projeto pedagógico da escola, conforme pode ser observado no Gráfico 14: 

 

Gráfico 14 - Atividades culturais em conformidade com o Projeto Pedagógico 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Segundo a análise dos dados, a maior parte das bibliotecas escolares pesquisadas, 42%, 

realiza suas atividades culturais em conformidade com as diretrizes do projeto pedagógico escolar. 

Vale ressaltar que de acordo com os dados da questão 11, sobre ofertas de serviços nas bibliotecas, 
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somente 17% oferecem atividades culturais. Embora as atividades, de acordo com os responsáveis 

pelas bibliotecas, estejam em consonância com o projeto político pedagógico da escola, elas ainda 

não são realizadas com freqüência e sistematização. As atividades culturais cumprem importante 

papel na formação cidadã dos indivíduos da comunidade escolar e são instrumentos importantes 

para a concretização do projeto pedagógico escolar. Como foi visto na revisão de literatura, Flusser 

(1982), Barbosa ([19_ _]), Cabral (1998), Fragoso (2002) e Milanesi (2003), por exemplo, tratam 

sobre essa questão, apontam a importância das atividades culturais para a realização dos diversos 

objetivos das bibliotecas escolares. 

O objetivo da questão 15 do questionário, Relações entre atividades culturais e as 

disciplinas, foi avaliar as atividades culturais e as relações com as disciplinas ministradas em sala de 

aula. Como pode ser observado no Gráfico 15, 47% afirmam que as atividades possuem relação 

com as disciplinas; 16% apontam que as atividades não possuem relação com as disciplinas; e 37% 

responderam que as atividades possuem relação parcial com as disciplinas de sala de aula. 

 

Gráfico 15 - Relações entre atividades culturais e as disciplinas 

 
Fonte: Autoria própria 

 

É importante as atividades culturais terem relação com as disciplinas ministradas em sala 

de aula. Essa relação demonstra que a biblioteca está atenta às necessidades de aprendizagem da 

comunidade e pode estar sempre se atualizando em busca de materiais para dar suporte às áreas de 

conhecimento. Como coloca Fragoso (2002) a biblioteca escolar tem de atuar integrada com a 

comunidade escolar para atuar com  

A questão 16 do questionário, Planejamento das atividades com participação dos 

professores, objetiva verificar a participação dos professores no planejamento das atividades 

culturais na biblioteca escolar. Os dados mostram que 32% dos professores participam do 
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planejamento das atividades culturais na biblioteca; 21% não participam; e 47% dos professores 

participam parcialmente, conforme o Gráfico 16. 

 
Gráfico 16 - Planejamento das atividades com participação dos professores 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O fato de 47% dos professores participarem mesmo que parcialmente do planejamento das 

atividades culturais parece ser um resultado positivo. Sendo assim, pode-se dizer que nesse sentido 

a biblioteca escolar avança em sua integração no sistema escolar. Conforme Amaral (2008, p. 38) 

coloca que as bibliotecas escolares devem trabalhar em conjunto com os professores no 

desenvolvimento de projetos para promover o aprendizado do conhecimento. 

A questão 17 do questionário, Participação dos professores nas atividades culturais, busca 

verificar a participação dos professores na execução das atividades culturais. Conforme o Gráfico 

17, pode-se observar que: os professores que participam da execução das atividades correspondem a 

31%; os professores que não participam correspondem a 37%; e os professores que participam 

apenas parcialmente correspondem a 32%. 
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Gráfico 17 - Participação dos professores na execução das atividades culturais 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Observa-se que 37% dos professores não participam diretamente das atividades realizadas 

pela biblioteca, o que demonstra a existência de questões a serem discutidas no que diz respeito à 

integração da biblioteca escolar. É importante o professor participar da realização das atividades 

para ampliar a integração entre biblioteca e escola e, por conseguinte melhorar o desempenho dos 

alunos na aprendizagem. Além disso, é importante que os alunos participem do planejamento e 

execução das atividades, porque a formação cidadã ocorre na construção da convivência do 

cotidiano. 

A questão 18 do questionário, Realização de atividades culturais fora do espaço físico da 

biblioteca, refere-se aos espaços das atividades culturais usados pelas bibliotecas escolares na 

escola. Os dados revelam que 32% das bibliotecas utilizam outros espaços na escola e 68% das 

bibliotecas restringem as atividades ao próprio espaço físico. Os resultados podem ser observados 

no Gráfico 18. 

 
Gráfico 18 - Realização de atividades culturais fora do espaço físico da biblioteca escolar 

 
Fonte: Autoria própria 
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Observa-se que 68% dos respondentes apontaram que não realizam atividades fora do 

espaço físico da biblioteca escolar. Fragoso (2002) ressalta a importância de a biblioteca utilizar 

espaços fora de seu recinto. A biblioteca escolar não é constituída apenas por sua estrutura física, ela 

é constituída por serviços e pelo papel que desempenha na comunidade escolar. Sua representação 

abstrata como gerenciadora de conhecimento transcende as estantes e computadores e se concretiza 

na busca pelo saber, na organização do conhecimento, no prazer da pesquisa, na integração do 

conhecimento. Assim, seus valores devem ser disseminados pelo sistema escolar. Por isso, a 

realização de atividades fora do espaço da biblioteca é importante para ela ser reconhecida e 

conquistar os usuários. 

A décima nona questão do questionário, Frequência de atividades culturais da biblioteca 

escolar, analisa a frequência de atividades culturais ocorridas no último semestre. Em 5% da 

amostra, as atividades culturais ocorrem todos os dias representa. Em 11% das bibliotecas, as 

atividades ocorrem pelo menos 1 vez por semana. Em 32% das bibliotecas, as atividades culturais 

ocorreram 2 a 3 vezes por semestre e em 26% das bibliotecas não correram nenhuma atividade no 

último semestre. Os resultados são apresentados no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 - Frequência de atividades culturais da biblioteca escolar 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A freqüência de atividades culturais nas bibliotecas pesquisadas é muito baixa. Em apenas 

32% das bibliotecas ocorrem 2 ou 3 atividades culturais em um semestre. As atividades culturais 

devem ser realizadas na rotina da biblioteca e ser desenvolvidas em seu cotidiano. Essa freqüência 

baixa pode estar relacionada à formação do profissional atuante nas bibliotecas, à concepção da 

biblioteca escolar, ao orçamento da biblioteca, dentre outros fatores.  
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As três últimas questões do questionário, Atividades culturais realizadas no último ano 

pelas bibliotecas escolares, Planejamento das atividades culturais pelas bibliotecas escolares e 

Importância das atividades culturais em bibliotecas escolares, são abertas e foram categorizadas 

para  quantificar os dados. A vigésima questão do questionário, Atividades culturais realizadas no 

último ano pelas bibliotecas escolares, verificou as atividades culturais realizadas pelas bibliotecas 

escolares no último ano. Pela análise dos dados, pode-se verificar que as visitas de autores de livros 

adotados pela escola representam 11% das respostas; sarais culturais, 3%; exposições, 14%; 

projetos de resgate da história (Projeto Memória), 3%; murais interativos, 3%; projetos de leitura, 

17%; visitas guiadas, 6%; teatro, 6%; feira da livro, 11%; exibição de filmes, 3%; apresentações 

musicais, 3%; oficinas de literatura, 3%; as bibliotecas que não realizaram nenhuma atividade 

cultural no último ano correspondem a 6% da amostra; e as respostas em branco representam 11% 

das respostas, conforme pode se observar no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 - Atividades culturais realizadas no último ano pelas bibliotecas escolares 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A atividade cultural mais representativa das bibliotecas pesquisadas são os projetos de 

leitura, com 17% de representação, e nessa categoria estão inclusos a hora do conto, contação de 

histórias, hora da leitura, dentre outras. Talvez mais importante do que conhecer as atividades 

realizadas é entender qual seu significados e saber como são planejadas, como se pode ver nas 

próximas questões 21 e 22. 

A questão número 21 do questionário, Planejamento das atividades culturais pelas 

bibliotecas escolares, visa entender como é realizado o planejamento das atividades culturais. Por 
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ser uma questão aberta, a partir das respostas, foi necessário criar categorias para contabilizá-las. Os 

dados mostram que as atividades planejadas somente entre a equipe da biblioteca representam 5%; 

as atividades planejadas diretamente com os professores representam 11%; as atividades planejadas 

com a coordenação, 28%; as respostas que apontam o planejamento realizado com a coordenação e 

professores representam 11%; com professores e alunos, 5%; baseada em projetos de temas 

trabalhados com alunos 6%; baseada no projeto político-pedagógico 6%; a porcentagem de 

respostas em branco para essa questão representa 28% das respostas.  

 
Gráfico 21 - Planejamento das atividades culturais pelas bibliotecas escolares 

 
Fonte : Autoria própria 

 

As respostas obtidas tiveram duas variações como pode ser observado no Gráfico 21. 

Algumas respostas se referiam à equipe que planeja e outra sobre o tema em cima de qual é 

realizada. O alto número de questões em branco pode refletir a falta de planejamento das atividades 

culturais.  

Ao se tratar do planejamento das atividades culturais, é importante que o mesmo seja 

realizado em parceria com os professores, coordenação em consonância com o currículo e 

concepção pedagógica da escola. Dessa forma, as atividades são mais contextualizadas e 

significativas para os aprendizes. Como aponta Fragoso (2002, p. 124) a biblioteca escolar deve ser 

vista como núcleo ligado ao pedagógico, dessa forma proporcionará à comunidade escolar uma 

convivência harmoniosa com o mundo das ideias e da informação.  

A última questão do questionário, Importância das atividades culturais da biblioteca 

escolar, verifica a importância das atividades culturais para os bibliotecários e responsáveis pela 
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biblioteca escolar. Como pode ser observado no gráfico 22, de acordo com os respondentes, as 

atividades são importantes para: fomentar o interesse pela pesquisa, corresponde a 7%; 

proporcionar interdisciplinaridade, 11%; integrar a comunidade escolar, 3%; preservar a memória 

do livro, 4%; auxiliar o trabalho em sala de aula 4%; incentivar a produção cultural, 11%; incentivar 

a leitura, 11%; fomentar a cidadania, 4%; fomentar o uso da biblioteca, 15%; formar 

psicossocialmente o aluno,4%; agir como centro cultural, 4%. As respostas em branco 

representaram 22% das respostas. 

 

Gráfico 22 - Importância das atividades culturais da biblioteca escolar 

  
Fonte: Autoria própria 

 

As respostas foram diversificadas, sendo a maior porcentagem relacionada às respostas em 

branco. Isso demonstra as várias óticas em que se observam as atividades culturais e a sua 

importância. Esses dados vinculados aos anteriores mostram que as atividades culturais ainda não 

são realizadas com freqüência, de forma sistematizada e planejadas em parceria com os demais 

membros da comunidade educacional. A resposta que aparece com mais freqüência nessa questão 

relaciona-se ao fomento o uso da biblioteca escolar. Para Milanesi (2003), cursos e oficinas são 

atividades culturais que fomentam o uso da biblioteca escolar porque a partir dessas atividades 

geram novas necessidades informacionais ao usuário, que podem ser supridas através de serviços de 

circulação de materiais e referência. Milanesi (2003) ainda aponta exposições como uma atividade 

com objetivo de fomentar o uso da biblioteca porque atrai os usuários para conhecerem a biblioteca. 

Fomentar o uso da biblioteca escolar é um dos objetivos das atividades culturais, porém as 

atividades culturais não devem se limitar apenas a esse objetivo. Ela deve ser um recurso de 

aprendizagem e ampliação das potencialidades cognitivas e atitudinais dos aprendizes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A biblioteca escolar é uma instituição que ainda caminha na direção de seu 

reconhecimento como fundamental à educação e ao sistema escolar. Em sua origem a 

biblioteca escolar destituída de sua importância funcionava, muitas vezes, apenas como 

depósitos de livros, posteriormente atuava fornecendo materiais de apoio e suporte à 

comunidade escolar. Com o decorrer do tempo, a compreensão de seu significado se 

modificou, desenvolveu-se e se aprofundou ampliando o papel e a responsabilidade das 

bibliotecas escolares dentro do sistema educacional e escolar. 

Instituições como IASL, IFLA, UNESCO e FEBAB propuseram diretrizes às 

bibliotecas escolares para que elas possam formar cidadãos críticos e responsáveis, seres 

humanos criativos e autônomos e efetivos usuários da informação (IFLA/UNESCO, 

1999). Em sintonia com as referidas diretrizes, no Brasil, foi aprovada em 24 de maio 

de 2010, a lei nº 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares em 

escolas públicas e privadas, respeitada a profissão do Bibliotecário, em território 

nacional no prazo de 10 anos.  

Entretanto, tal lei constitui-se no primeiro passo para a universalização das 

bibliotecas escolares. Cabe lembrar que se a criação de bibliotecas escolares ocorrerem 

reproduzindo o modelo atual das bibliotecas escolares no Brasil haverá poucas 

condições ou nenhuma delas contribuírem com o sistema escolar. Nesse sentido, embora 

as diretrizes não tenham a força da lei, devem ser consideradas recomendações 

essenciais para que as bibliotecas escolares cumpram com seu papel dentro do sistema 

escolar. Ainda, devem-se implantar novos serviços que permitem às bibliotecas 

escolares atingirem seus objetivos, como as atividades culturais. 

A presente pesquisa, de caráter exploratório, buscou compreender o 

significado das atividades culturais em bibliotecas escolares. Ao se aprofundar na 

pesquisa sobre o assunto, observou-se a importância das atividades culturais para as 

bibliotecas escolares alcançarem os objetivos de forma integrada ao sistema escolar.  

A partir da pesquisa, pode-se observar a enorme distância entre o que a 

literatura indica e o funcionamento das bibliotecas escolares, em especial no que 

concerne à realização de atividades culturais.  Por um lado, é bastante desanimador 

identificar a situação atual das bibliotecas escolares, por outro lado, torna-se desafiador 

a tarefa de reverter esse quadro. 
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O objetivo da pesquisa é a avaliação de atividades culturais nas bibliotecas 

escolares, considerando o planejamento, a realização e como as atividades auxiliam a 

biblioteca a desempenhar o papel dentro do sistema educacional. Os resultados revelam 

que 74% das bibliotecas realizam atividades culturais e que a freqüência é muito baixa. 

Somente 32% realizam atividades com freqüência de 2 a 3 vezes por semestre. Além 

disso, as atividades são planejadas sem levar em consideração o papel da biblioteca e as 

necessidades do sistema escolar. 

Quando essas atividades ocorrem, apenas 28% são planejadas em parceria com 

a coordenação e realizadas considerando temas estudados ou o projeto político 

pedagógico. Essas são questões cruciais para dar sentido às atividades. Um ponto que se 

pode destacar foi a inexistência dos estudos de usuários, processo recomendado por 

Barbosa (19_ _) para verificar as necessidades do sistema escolar e planejar estratégias 

a partir dos objetivos da biblioteca escolar.  

Sobre a conformidade das atividades com a proposta pedagógica da escola, a 

grande maioria dos respondentes desconhece o projeto pedagógico da escola em que 

atuam. As respostas dadas sobre o projeto pedagógico escolar consistiu de categorias 

com conteúdos desconectados da questão. Parece ter havido confusão sobre a finalidade 

da escola e o projeto pedagógico, como se observa pelas expressões citadas, por 

exemplos, formação cidadã, formação intelectual, formação para a criatividade. 

Sobre as atividades culturais realizadas no último ano, foram citadas visita de 

autores de livros adotados; sarau cultural; exposições; projeto memória da escola; 

murais interativos; projetos de leitura, hora do conto; visitas guiadas; teatro; feira do 

livro; exibição de filme; apresentações musicais; e oficinas de literatura. As atividades 

coadunam com aquelas recomendadas pela literatura, contudo, a falta de objetividade na 

elaboração do planejamento e a baixa freqüência das realizações sugerem que os 

respondentes não têm clareza dos objetivos, resultados e motivos da realização dessas 

atividades. 

Os profissionais atuantes nas bibliotecas parecem ter uma visão bastante 

tradicional da biblioteca escolar, em que a maior preocupação da biblioteca é com o 

acesso e circulação de materiais. Porém, mesmo constatada essa preocupação dos 

respondentes, o orçamento designado para compras de materiais é inapropriado para 

manter um acervo de qualidade. Além disso, 48% das bibliotecas pesquisadas não 

possuem orçamento próprio. 

Infere-se que, em sua maioria, as bibliotecas possuem investimento inicial para 
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organização do espaço, mas esse investimento parece não ter continuidade. Cabe 

destacar que mais do que estrutura física, os processos que ocorrem na biblioteca são 

mais importantes. O sentido da biblioteca escolar está em sua funcionalidade. Da 

mesma forma que se requer espaço adequado para a biblioteca escolar, é essencial que 

os produtos e serviços estejam adequados à comunidade educacional. O sentido da 

biblioteca está na informação acessada, no conhecimento produzido, na necessidade 

informacional superada, no crescimento intelectual dos indivíduos, na formação de 

cidadãos conscientes para o futuro. 

Os dados mostram que a biblioteca ainda atua de forma isolada, perpetuando 

antigos papéis e dessa forma não cumprindo com seu objetivo no sistema escolar, ao se 

considerar as diretrizes internacionalmente estabelecidas. Sobre isso, percebe-se a 

complexidade da situação, em que fatores como valorização das bibliotecas, baixos 

desempenhos e descaso com a educação brasileira, formação dos bibliotecários, dentre 

outros, relacionam-se à questão. 

Esse quadro atual pode ser explicado pela débil mobilização e articulação 

política da classe trabalhadora dos bibliotecários. Observa-se que várias áreas da 

Ciência da Informação e da Biblioteconomia se desenvolvem rapidamente, contudo os 

bibliotecários não se organizam para debater e refletir sobre estes temas, tornando-se 

defasados e perdendo espaço. É necessário que as associações e conselhos da classe 

realizem conferências, seminários, cursos de capacitação entre outros.   

Por isso, os bibliotecários atuantes em bibliotecas escolares devem ficar 

atentos às evoluções tecnológicas e às discussões educacionais, não apenas pela 

atualização profissional, mas como pela questão ética que envolve os profissionais. Por 

isso, o investimento na formação continuada é prioridade. Dessa forma, podem 

compreender melhor a importância das atividades culturais nas bibliotecas escolares e a 

importância do planejamento nesse contexto.  

A biblioteca escolar deve ser compreendida mais do que estrutura física, mas 

como espaço de aprendizagem, gerenciador de conhecimento que se concretiza na 

organização e integração do conhecimento, no prazer da pesquisa, na busca pelo saber, 

na formação do ser humano. Nesse sentido, as atividades culturais constituem-se em 

processos fundamentais para fomentar a aprendizagem e ao saber.  Para a biblioteca ser 

conquistada pelos usuários, ela tem que conquistá-los primeiro. 

 

 



 
 

62 
 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMARAL, Renilda Gonçalves do. A função da biblioteca pública escolar no contexto 

da formação inetegral do educando: estudo de caso. [Monografia] Brasília: 
Universidade de Brasília, 2008. 
 
 
BARBOSA, S. C. et al. A atividade cultural na biblioteca do IESF : a biblioteca como 
irradiador do saber e da cultura brasileira. In: XV Congresso de leitura do Brasil. 
Anais... [19_ _] Não paginado. <Disponível em: <http://alb.com.br/arquivo-
morto/edicoes_anteriores/anais15/Sem02/clea.htm> Acesso em: 10 jul. 2011. 

 
 

BERNARDES, Liliane; PIMENTEL , Graça; SANTANA, Marcelo. Curso Técnico de 

Formação para os Funcionários da Educação: Biblioteca escolar. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2007. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/biblio_esc.pdf> Acesso em: 17 de 
abr. de 2011.   

 
 
BOTELHO, Isaura. Dimensões da cultura e políticas públicas. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 2, abr./jun. 2001. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n2/8580.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2011. 

 
 

CABRAL, Ana Maria Rezende. Ação cultural: possibilidades de atuação do 
bibliotecário. In: VIANNA, Márcia Milton; CAMPELLO, Bernadete; MOURA, Victor 
Hugo Vieira. Biblioteca escolar: espaço de ação pedagógica. Belo Horizonte: 
EB/UFMG, 1999. p. 39-45. Seminário promovido pela Escola de Biblioteconomia da 
Universidade Federal de Minas Gerais e Associação dos Bibliotecários de Minas 
Gerais,1998, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ABDM, 1998. Disponível em 
<http://gebe.eci.ufmg.br/downloads/106.pdf>.  Acesso em 02: ago. 2011. 
 
 
CANÇADO, Dinorá Couto. Revolucionando bibliotecas. Brasília : Thesauros, 1997. 
 
 
CALDIN, Clarice Fortkamp. Reflexões acerca do papel do bibliotecário de biblioteca 
escolar.  
Revista ACB, v. 10, n. 2, 2005. Disponível em: 
<http://revista.acbsc.org.br/index.php/racb/article/viewArticle/431/54>.  Acesso em: 11 
jun. 2011. 

 
 

CAMPELLO, Bernadete. A função educativa da biblioteca escolar no brasil: 

perspectivas para o seu aperfeiçoamento.[s. d.] Disponível em: < 
gebe.eci.ufmg.br/?download=ENAN054.pdf > Acesso em: 12 jul. 2011. 



 
 

63 
 

 
CORRÊA, Elisa Cristina D. K. Costa de Oliveira et aL. Bibliotecário escolar: um 
educador?. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Santa Catarina, v. 7, n. 1, 
2002. Disponível em: <http://dici.ibict.br/archive/00000882/01/Rev[1].AC-2005-
77.pdf> Acesso em: 26 nov. 2011. 
 
 
COVRE, Maria de Lourdes de Manzini. O que é cidadania. 3. ed. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1999. 

 
 

DOMINGUÉ, Andrea. Biblioteca para a paz urbana na Colômbia. Comunidade Segura. 
[19__] Disponível em: <http://www.comunidadesegura.org/fr/MATERIA-Bibliotecas-
para-a-paz-urbana-na-Colombia > Acesso em: 02 ago. 2011. 

 
 

ESTABEL, Lizandra Brasil ; MORO, Eliane L. da Silva. Ação Cultural na Biblioteca 
Escolar. Bibliotec: curso de extensão a distância em bibliotecas escolares. [199?] Não 
publicado. Disponível em: 
<http://www.echos.ufrgs.br/bibliotec/conteudos/T_a_cultural.htm> . Acesso em: 17 
maio 2011. 

 
 

ELY, Neiva Helena. Dimensões da biblioteca escolar no ensino fundamental. 
Revista ACB : \Biblioteconomia em Santa Catarina, v. 8/9, p. 46, 2003/2004. Não 
paginado. Disponível em: < 
http://dici.ibict.br/archive/00000867/01/Rev%5B1%5D.AC-2005-104.pdf> Acesso em: 
12 jul. 2011. 
 
 
FACHIN, Gleysi Regina Bóries; KIESER, Herta. Biblioteca escolar: espaço de 
interação entre bibliotecário - professor - aluno - informação - um relato. [s. d]. Diálogo 

Científico. Disponível em : <http://dici.ibict.br/archive/00000743/01/T083.pdf> Acesso 
em: 10 jul. 2011. 

 
 

FLUSSER, Victor. O bibliotecário animador: considerações sobre sua formação. Revista 

Escolar de Biblioteconomia. UFMG, Belo Horizonte, set. 1982. 
 
 

FRAGOSO, Graça Maria. Biblioteca na escola. Rev. ACB: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, v. 7, n. 1, 2002. Disponível em: 
<http://dici.ibict.br/archive/00000883/01/Rev%5B1%5D.AC-2005-78.pdf> Acesso em: 
10 jul. 2011. 

 
 

GASQUE, Kelley C. G. D.; TESCAROLO, Ricardo. Desafios para implementar o 
letramento informacional na educação básica. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 
26,n. 1,abril 2010. Disponível em :< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
46982010000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 jun. 2011 



 
 

64 
 

 
 

IASL, Internacional Association Of School Librarianship. Declaração politica da IASL 

sobre bibliotecas escolares. set. 2003. Não paginado. Disponível em: < 
http://pt.scribd.com/doc/3407245/iasldeclaracao> Acesso em: 11 jul. 2011. 
 
 
IFLA/UNESCO. Manifesto IFLA/UNESCO para biblioteca escolar: edição em língua 
portuguesa. São Paulo.1999. Não paginado. Disponível em: 
<http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/portuguese-brazil.pdf>.  Acesso em: 17 de abr. de 
2011. 

 
 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 2. ed. 
Sao paulo: Atlas, 1992.   

 
 

MACEDO, Neusa Dias de.  Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória 

profissional a um fórum virtual. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005. 
 
 

MARQUES, Rogério Ferreira; SILVA, Clemente Ricardo. O fazer bibliotecário na 
biblioteca escolar: propostas de ação cultural. In: Encontro Regional de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação e Gestão da Informação do 
Sudeste e Centro-Oeste, X., 2009, Goiânia. Anais eletrônicos... Goiânia: UFG, 2009. 
Disponível em: < 
http://www.ufg.br/this2/uploads/files/74/o_fazer_bibliotecario_na_biblioteca_escolar.pd
f > . Acesso em: 17 maio 2011. 

 
 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e 
dissertações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
 
MARTINS JUNIOR, Joaquim. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: 

instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos 
monográficos e artigos. 2. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  
 
 
MILANESI, Luís. A casa da invenção. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

 
 

_____________. O que é biblioteca. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 
 
 

MODELO Flexível para um Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Brasília: 
Comissão Brasileira de Bibliotecas Públicas e Escolares/FEBAB, 1985. 

 
 



 
 

65 
 

NOBRE, Júlio César; ROSÁRIO FILHO, Jair. Ação cultural na prática da biblioteca: 
uma estratégia dinâmica na mediação do conhecimento. Não publicado. Disponível em: 
<http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/acao-cultural-pratica-bibliotecaria.htm.> 
Acesso em: 21 jun. 2011. 
 
 
PENNAC, Daniel. Como um romance. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. 

 
 

REZENDE FILHO, Cyro de Barros. A evolução do conceito de cidadania. [s. d.]. Não 
paginado. Disponível em: 
<http://www.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/aevolucao-N2-2001.pdf> 
Acesso em: 10 jul. 2011. 
 

 

 



 
 

66 
 

APÊNDICE A
 
 

 
Universidade de Brasília – UnB  
Faculdade de Ciência da Informação – FCI 
Bacharelado em Biblioteconomia  
 

 
Questionário  
 
Caro Bibliotecário(a):  

O presente questionário pretende coletar dados para trabalho de conclusão de 

curso, orientado pela Prof.ª Dr.ª Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, da 

Universidade de Brasília (UnB). A aplicação deste tem finalidade acadêmica e os dados 

serão analisados estatisticamente e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. 

Agradeço, desde já, pela fundamental participação para a realização desta pesquisa, 

mediante respostas ao presente questionário. 

 
1- Tempo de experiência de trabalho em escolas 

1.(  ) menos de 1 ano 
2.(  ) de 1 a 5 anos 
3.(  ) de 6 a 10 anos 
4.(  ) de 11 a 15 anos 
5.(  ) mais de 15 anos 

 
2- Tempo de trabalho na atual escola 

1.(  ) menos de 1 ano 
2.(  ) de 1 a 5 anos 
3.(  ) de 6 a 10 anos 
4.(  ) de 11 a 15 anos 
5.(  ) mais de 15 anos 
 

 
3- A escola é: 

(    ) Publica                          (     ) Privada 
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4- Em linhas gerais, em que esta alicerçado a proposta pedagógica da escola? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
5- Biblioteca 

I_O espaço físico da biblioteca é adequado? 
1.(  ) sim 2.(  ) não 3.(  ) em parte
 
II. A biblioteca possui quantos computadores com acesso à internet para uso dos 
alunos e professores? 
1.(  ) 1 a 5 computadores 
2.(  ) 6 a 10 computadores 
3.(  ) 11 a 15 computadores 

4.(  ) 16 a 20 computadores 
5.(  ) mais de 20 computadores 
6.(  ) não possui nenhum computador 

 
 
III_ O acervo da biblioteca atende à demanda da escola: professores, alunos e demais 
servidores? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
IV_Existe orçamento anual para compras de materiais da biblioteca? Qual é o valor? 
__________________________________________________________________ 

 
V_ No projeto pedagógico o que consta como objetivos da biblioteca escolar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
VI_ Quais os serviços prestados pela biblioteca? 
1.(  ) empréstimo e devolução de materiais 
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2.(  ) orientação ao usuário 
3.(  ) letramento informacional (ensina o usuário à realizar pesquisas) 
4.(  ) atividades culturais 
5.(  ) Outros. Quais:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
VII_ Qual(is) o(s) objetivo(s) da biblioteca na escola? Marque os itens necessários. 
1.(  ) auxiliar na pesquisa escolar 
2.(  ) letramento informacional 
3.(  ) democratização de acesso à cultura 
4.(  ) promoção de lazer 
5 (  ) incentivo à leitura 
6.(  ) fornecer  materiais de auxílio aos professores 
7.(  ) auxiliar na concretização do projeto pedagógico 
8.(  ) auxiliar na interdisciplinaridade  
9.(  ) auxiliar na educação e promoção da cidadania  
10.(  ) Outros. Quais:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

6- Atividades culturais 

I_ Os professores utilizam o espaço da biblioteca para complementarem atividades 
de sala da aula? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
II_ A biblioteca oferece atividades culturais em conformidade com o projeto 
pedagógico da escola? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
III_ As atividades culturais da biblioteca complementam ou possuem relação com o 
conteúdo das disciplinas de aula? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
IV_ O professor participa do planejamento das atividades culturais na biblioteca? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
V _ O professor participa da execução das atividades culturais na biblioteca? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 3.(  ) em parte 
 
VI_ A biblioteca oferece atividades culturais fora do espaço físico da biblioteca? 
1.(  ) sim  2.(  ) não 
 
VII_ Qual a frequência das atividades culturais da biblioteca escolar? 
1.(  ) todos dias 
2.(  ) 1 uma vez por semana 
3.(  ) 1 uma vez por mês  

4.(  )2 a 3 vezes vezes por mês 
5.(  ) 2 a 3  vezes por semestre 
6.(  ) nunca
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VIII_ Quais foram as atividades culturais realizadas pela biblioteca no último ano? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

IX_ Como é realizado o planejamento das atividades culturais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
X_ Qual a importância das atividades culturais da biblioteca escolar? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 


