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   O presente trabalho pretende estudar a 
importância da biblioteca dentro do 
ambiente escolar, focalizando as funções 
que o profissional bibliotecário, 
competente em informação, pode 
exercer, buscando um avanço na 
educação de alunos-usuários da 
biblioteca. 

 



 Lei nº 12.244 - universalização das bibliotecas 

nas escolas, com a participação de um 

bibliotecário. 

 

De acordo com BARRETO (1994, Não paginado) 
“a informação quando adequadamente assimilada, produz 

conhecimento, modifica o estoque mental de informações 

do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento na 

sociedade em que ele vive”. 

 



Analisar a relevância da aplicabilidade de 

ações de competência em informação em 

bibliotecas escolares. 

 



 Analisar as funções e as características do 
bibliotecário escolar. 

 
 Apontar os benefícios da biblioteca escolar na 

formação dos alunos. 
 

 Observar a implementação de ações de 
competência em informação em bibliotecas 
escolares. 

 
  Mostrar como o profissional bibliotecário, pode 

trabalhar juntamente com a comunidade 
escolar na realização dos projetos pedagógicos 
da escola. 

  
 



Fonseca (1983 apud CORRÊA, 2002, p.110) 

retrata a obscuridade que recai sobre 

a instituição com sua constatação de 

que “as bibliotecas escolares deixam de 

ser estudadas no Brasil porque não existem 

e por não existirem, cai sobre elas o 

silêncio”.  
 



 Década de 70 – avanços tecnológicos, 
grande nº de informações – questionava-se 
a função do bibliotecário e da biblioteca. 

 



 [...] habilidade para reconhecer quando existe a 
necessidade de se buscar a informação, estar em 
condições de identificá-la, localizá-la e utilizá-la 
efetivamente para um objetivo específico e pré-
determinado – o desenvolvimento da sociedade com 
responsabilidade, ética e legalidade - alfabetização 
do século XXI. (ASSOCIATION FOR COLLEGE AND 
RESEARCH, 2000 apud BELLUZZO, 2001). 

 



 Capacidade para avaliar, selecionar e 
utilizar as informações. 

 

 No ensino fundamental – período de 
maior contato com a biblioteca e as 
fontes de informação - intensificar a 
preparação dos alunos. 



2.2.1 Caracterização da BE 
 

 Auxílio no aprendizado – filtro das 
informações. 

 

 Disseminação da cultura e do 
conhecimento . 

 

 Participação na formação pessoal e 
profissional dos alunos. 



  Situação das BEs brasileiras: 

 

- Falta de local adequado 

- Acervo desatualizado 

- Falta de apoio dos órgãos públicos 

- Resistência de professores e pedagogos 

- Falta de profissionais qualificados nas BEs 



2.2.2 O bibliotecário escolar 
 
 Papel: despertar a vontade ao hábito pela 

leitura, instigar a curiosidade e imaginação 
– Mediação da leitura. 

 
     Contar histórias é saber criar um ambiente de 

encantamento, suspense, surpresa e emoção, 
onde enredo e personagens ganham vida, 
transformando tanto narrador como ouvinte. 
(SOUZA, 2000, Não paginado) 

 

  Dinamização da biblioteca: acervo 
atualizado; auxílio na pesquisa 
bibliográfica. 



     Stripling (1996 apud CAMPELLO 2003, p. 
31)sugeriu alguns papéis, vistos na primeira 
versão do Information Power: Guidelines for 

School Libraries Media Programs: 

 

- Caregiver: foco na aprendizagem individual 

- Orientador: produção do conhecimento 

- Elo: ideias e recursos 

- Catalisador: auxiliar no planejamento 

 

Parceria entre bibliotecário e comunidade 

Escolar. 



2.2.3 Atividades de Competência em 

Informação nas BEs 

 

 Oficinas de leitura 

 Gincanas 

 Palestras 

 Treinamento 

 Atividades que auxiliem no processo de 
pesquisa 

 



 Levantamento bibliográfico sobre: cenário atual 
das BEs; desempenho dos bibliotecários e dos 
outros profissionais; o tema e atividades de 
Competência em Informação. 

 
 Pesquisa de campo em bibliotecas: privadas, 

pública e confessional. 
     
  Instrumento - formulário que analisa: espaço 

físico, mobiliários e equipamentos, acervo, 
organização do acervo, serviços e atividades e 
pessoal (baseado nos parâmetros do GEBE). 

 



Bibliotecas visitadas: 

 
 Biblioteca Ribeiro dos Santos (British School) – atende 

alunos do 2º ao 6º ano. (BE1) 
 
 Biblioteca Professor Hélio Fontes (Colégio Pedro II) -  

atende alunos do 6º ano ao E.M. (BE2) 
 

 Biblioteca Professor Adauto da Câmara (Colégio 

Metropolitano) - atende alunos do 2º ano ao E.M. (BE3) 
 

 Biblioteca Irmã Rachel Therezinha de Assis  (Colégio 

Nossa Senhora da Piedade - atende alunos do 6º ano ao 

E.M. (BE4) 
 



Os resultados registrados nos questionários 
foram compilados em quadros, que 
serviram de base para comparar as 
bibliotecas observadas (BE1, BE2, BE3 e 
BE4) para, por fim, compor a análise 
dessas observações (itens 5 e 6). 



 Biblioteca Ribeiro dos Santos 

- Atividades na hora do recreio – Video Club 

- “Aulas de biblioteca” – jogos, leitura, 
conhecimentos gerais e da biblioteca 

- Book Week – Rock in read 

 

 Biblioteca Professor Hélio Fontes 

- Convênio com o PNBE 

- Caixa de sugestões e Conselho de Classe: 
melhoria na relação com os professores. 

 



 Biblioteca Professor Adauto da Câmara 
- Bibliotecária: consultoria  
- Responsável: auxiliar  
- “Fortalecendo valores”- atividades feitas 

por todos os alunos. 
 
 Biblioteca Irmã Rachel Therezinha Santos 
de Assis 
- Bibliotecária (uma) 
- Professores dão aula uma vez por semana 
- Contação de histórias – sextas-feiras- 

professora de literatura 



 Espaço físico 
Nível básico: todas as BEs. Com assentos suficientes. 

A BE Irmã Rachel não possui balcão de 

atendimento – uso da mesa da bibliotecária. 
 

 Acervo 
Nível básico para as 4 BEs - a partir de um título 

por aluno / assuntos variados.  

Materiais digitais, sonoros- apenas a BE Ribeiro dos 

Santos. 

 



 Computadores ligados à internet 
Nível exemplar: BE Ribeiro dos Santos – laboratório 
A BE Irmã Rachel- sem computadores aos alunos. 
 
 Organização do acervo 
Nível exemplar: Ribeiro dos Santos e Prof. Adauto 
da Câmara- acervo catalogado- acesso remoto. 
As outras duas não possuem nenhum acervo catalogado. 

 
 Serviços e atividades 
Destaque para a BE Ribeiro dos Santos. 
 
 Pessoal 
Nível exemplar: BEs Ribeiro dos Santos e Hélio 
Fontes, com bibliotecários durante todo o horário de 
funcionamento.  

 



 Não basta apenas ao bibliotecário ter a 
formação devida, mas ele deve ser pró-ativo.  

 Precisa buscar a parceria e o apoio de toda a 
comunidade escolar. 

 Cabe ao bibliotecário atrair os alunos, por 
meio de atividades e projetos. 

 
    É preciso que o bibliotecário tenha  

consciência da sua importância, para com 
isso, mostrar a todos a sua verdadeira função.  



   Se nas escolas tivessem mais professores 
apoiando a causa das bibliotecas, mais 
bibliotecários conscientes de sua 
função, colocando em prática sua 
criatividade, incentivando mais os 
alunos no gosto pela leitura, mostrando 
como buscar a informação desejada, 
haveriam crianças mais competentes 
em informação e leitores mais 
competentes. 
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