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RESUMO

A pesquisa descreveu a situação atual das bibliotecas escolares da Rede Municipal de
Educação de Caçador (Santa Catarina, Brasil). Utilizou-se para esse fim os “Parâmetros
para Bibliotecas Escolares”, desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar,
da Universidade Federal de Minas Gerais. Os indicadores desenvolvidos pelo Grupo classificam as bibliotecas com: nível básico ou nível exemplar. Os resultados obtidos na pesquisa demonstraram que as 16 bibliotecas escolares da rede municipal tomadas como
análise deste trabalho não atingiram o nível básico necessário para serem consideradas
bibliotecas escolares, podendo serem classificadas como salas de leitura. Ao final, apresentam-se algumas recomendações possíveis de serem aplicadas para a melhoria do
setor. Como foi verificado na pesquisa, havia uma falta de comunicação que contemplasse as inovações da área e que fosse acessível a todos os profissionais que atuam
nas bibliotecas da Rede Municipal de Caçador. Dessa forma, foi desenvolvido o blog
“Transformando a biblioteca escolar” que é um meio de divulgação do conhecimento científico na área para a região.
Palavras-chaves: Biblioteca. Biblioteca Escolar. Parâmetros para Bibliotecas Escolares.
Indicadores GEBE.

ABSTRACT

The research described the current situation of the school libraries of the Municipal network of Education of (Santa Catarina, Brazil). It was used for this purpose the "parameters
for school Libraries", developed by the Study group about the school Library of the Federal
University of Minas Gerais - GEBE. The indicators developed by the group classify the
libraries with: basic level or exemplary level. The results obtained in the survey showed
that the 16 school libraries of evaluated did not reach the basic level necessary to be
considered school libraries and could be classified as rooms of reading. At the end, there
are some possible recommendations to be applied for the improvement of space. As was
verified in the research, there was a lack of communication that contemplated the innovations of the area and that was accessible to all professionals who work in the libraries of
the Municipal network. In this way, the blog was created "Transforming the School Library"
which is a means of disseminating scientific knowledge in the area for the region.
Keywords: Libraries. School Libraries. Indicators GEBE.
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INTRODUÇÃO
As primeiras bibliotecas que se tem notícia no mundo eram compostas de tabletes
de argila desenvolvidos para reter e armazenar informações. Essas bibliotecas serviam
para os poucos que conseguiam decifrar seus códigos, no entanto, com o passar dos
séculos e o surgimento de novos suportes para escrita, principalmente o papel, foi
possível a popularização do objeto livro e do espaço biblioteca. Com a sociedade
modernizando-se e industrializando-se, houve a necessidade de pessoas mais capazes
de produzir e consumir produtos cada vez mais elaborados. Essa demanda fez as escolas
multiplicarem-se

rapidamente

e,

consequentemente,

as

bibliotecas

escolares

proliferaram. Infelizmente, no Brasil, esse crescimento desenfreado aliado ao baixo
investimento tornaram a biblioteca escolar dos anos 1980 e 1990 em “um armário
trancado, situado numa sala de aula, ao qual os alunos só têm acesso se algum professor
se dispõe a abri-lo” (SILVA, 1995, p. 15).
Essa era a realidade do setor, no entanto, na virada para o início do século XXI,
com a chegada de uma era de prosperidade no país, principalmente após a estabilidade
da moeda, muito desse quadro foi sendo alterado. Nesse movimento, muitas bibliotecas
escolares

foram

modernizando-se

movidas,

especialmente,

pelo

programa

governamental de distribuição de livros: o Programa Nacional da Biblioteca Escolar
(PNBE). No entanto, as bibliotecas escolares municipais ainda dependem enormemente
da gestão a que estão ligadas; dessa forma, não há um desenvolvimento uniforme do
setor, pois, alguns municípios investem mais nas suas bibliotecas escolares e públicas e
outros colocam-nas em segundo plano.
Este estudo lançou um olhar mais atento sobre as bibliotecas do município de Caçador (Santa Catarina, Brasil), e verificou suas atuais condições de estrutura e funcionamento. O trabalho foi importante para construir um ponto de partida para futuros estudos
mais complexos, que possam efetivamente reestruturar as bibliotecas escolares tanto
públicas como privadas de toda a região do Contestado, visto que Caçador é um polo de
referência para os municípios da região. Como nenhuma pesquisa nesse sentido ainda
foi feita, decidiu-se por um estudo exploratório de cunho descritivo. Foram utilizados para
esse fim os indicadores de qualidade das bibliotecas escolares do grupo de Estudos em
Bibliotecas Escolares – (GEBE),1 da Universidade Federal de Minas Gerais – (UFMG).

1

O Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar, sediado na Escola de Ciência da Informação da UFMG, integra pesquisadores e estudantes em torno de atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas especialmente a questões
sobre a função educativa da biblioteca, procurando uma melhor compreensão do potencial dessa instituição como
espaço de ação pedagógica. O Grupo promove cursos, palestras e encontros, tendo produzido, também, várias
publicações sobre o tema. Disponível em: <http://gebe.eci.ufmg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1>. Acesso em: 12 mar. 2016.
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O estudo apresenta, como embasamento teórico, escritos dos seguintes autores:
Bernadete Campello, Carol Kuhlthau e Wilson Martins, na parte histórica. À luz desses
pensadores, será possível desenvolver um olhar mais atento e reflexivo às bibliotecas
escolares da rede municipal de ensino. Procuramos no percurso da investigação responder a seguinte questão: qual a situação atual das bibliotecas escolares da rede municipal
de Caçador no que se refere aos recursos disponíveis?
As escolas de Caçador e suas bibliotecas merecem uma atenção especial por pertencer a uma cidade com grande desigualdade social, em que boa parte da população
não tem acesso à educação e, tampouco, a livros. Sendo a educação uma das únicas
formas de ascensão social das classes menos favorecidas, é necessário conhecer a estrutura educacional colocada a serviço da comunidade. Nessa perspectiva, as bibliotecas
escolares podem ser consideradas um bom indicativo para averiguar a qualidade da educação no município de Caçador. Por isso, nosso objetivo geral foi o de estudar as bibliotecas escolares do município para conhecer a sua realidade, aprender com seus acertos,
entender suas dificuldades e colaborar para o seu aprimoramento.
Para isso, foi necessário conhecer as bases históricas das bibliotecas, depois investigamos a situação atual das bibliotecas escolares no Brasil e, também, nos aproximamos de nosso objeto de estudo e descrevemos as bibliotecas escolares da Rede Municipal de Caçador para termos condições de colaborar com sugestões para a melhoria
do setor.
O estudo teve como motivação a própria história da autora.2 Comecei como operária,
sendo terrivelmente explorada por meus empregadores. Toda essa exploração, ocorreu
por falta de informação. A informação que eu mais precisava era de que um outro mundo
era possível, ou seja, que havia uma saída para o ciclo de exploração e essa saída estava
diretamente ligada à educação. Infelizmente, nos anos 1980, imperava a ideologia de que
“só se vence pelo trabalho”, dessa forma, não era preciso pensar. Certamente, essa era
uma ideia neoliberal implantada pelo capitalismo que ansiava e ainda anseia por “máquinas jovens” dispostas a tentar vencer a qualquer custo, mesmo que este custo seja suas
próprias vidas. Era a globalização batendo em nossa porta... Perpetuando o poder, a
riqueza e os meios de produção nas mãos de poucos.
O capitalismo lançou-se, no final do século XX, em um acelerado processo de
reestruturação e integração econômica, que compreende o progresso técnicocientífico em áreas como telecomunicações e informática, a privatização de
amplos setores de bens e serviços produzidos pelo Estado, a busca de eficiência
e de competitividade e a desregulamentação do comércio entre países, com a
destruição das fronteiras nacionais e a procura pela completa liberdade de
trânsito para as pessoas, mercadorias e capitais, em uma espécie de mercado
universal. Esse processo de aceleração, integração e reestruturação capitalista

2

Trabalhei em fábrica de rádio e em laboratório de revelação de fotografias.
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vem sendo chamado de globalização, ou melhor, de mundialização (LIBÂNEO et
al., 2005, p.7).

Esse período ficou conhecido como a “década perdida” (MARANGONI, 2012), e
apenas o que movia nós trabalhadores, era a esperança de dias melhores. Esses dias
chegaram! Chegaram na virada do século com a estabilização econômica e uma avalanche tecnológica. A informação em tempo real passou a fazer parte de nossas vidas e;
hoje tudo pode ser pesquisado instantaneamente: não precisamos mais buscar a informação nas páginas das enciclopédias. Mas o que fazemos com toda essa informação?
Será que caminhamos no sentido de nos tornarmos uma legião de analfabetos funcionais
com smartphones na mão? Sabemos que a internet tem muitos problemas, mas ela é
apenas uma ferramenta e, como tal, pode ser usada para a construção de uma vida melhor ou não. A questão central é de como ela está sendo usada.
Talvez, a solução a essa inquietação seja a competência informacional, mesmo porque, “caracterizada por uma abundância informacional nunca vista antes, essa sociedade
vai exigir que os indivíduos desenvolvam habilidades específicas para lidar com a informação” (CAMPELLO et al., 2002, p. 9). A competência informacional não é apenas a
capacidade de saber filtrar o que é relevante, mas, também, de saber usar a informação.
Essa competência poderia ser desenvolvida logo nos primeiros anos escolares, iniciando
pela pesquisa escolar com a biblioteca sendo um local propício para iniciar esse processo.
Os sujeitos à frente das bibliotecas deveriam estimular a curiosidade dos alunos,
incentivar a busca por respostas cada vez mais confiáveis e, ao mesmo tempo, duvidar
dessas respostas, criando os seus próprios conceitos e, consequentemente, desenvolvendo o seu senso crítico. Isso deve dar-se, principalmente, nas escolas de periferia, em
que a habilidade de encontrar alternativas se apresenta como uma das poucas possibilidades de derrubar barreiras e encontrar alternativas para um mundo mais justo.
Nesse contexto, a biblioteca escolar, por estar mais próxima da criança, poderia
iniciar o cidadão no mundo do autodesenvolvimento, libertando-o do senso comum e da
manipulação imposta às massas. A biblioteca, que na sua história primou por salvaguardar o conhecimento humano, tem agora uma nova perspectiva, qual seja, a de participar
ativamente no processo educacional. “Pois pode contribuir efetivamente para preparar
crianças e jovens para viver no mundo contemporâneo, em que informação e conhecimento assumem destaque central” (CAMPELLO et al., 2002, p. 15).
A validade desta pesquisa está em problematizar a situação atual das bibliotecas
dando possibilidade às escolas da região de refletirem sobre suas bibliotecas escolares,
de aplicarem também os indicadores GEBE e conhecerem a sua realidade. Além disso,
será possível propiciar o estabelecimento, se necessário, de metas claras para seu aperfeiçoamento, trazendo para Caçador e região a perspectiva de prestar um serviço de
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excelência em termos de bibliotecas escolares. Se atingido esse ideal, as crianças nascidas em solo contestado poderiam ter uma educação de qualidade com maiores condições de superar os obstáculos encontrados ao longo de suas vidas.
Propus esse trabalho, porque acredito firmemente que a biblioteca escolar corresponde a uma parcela significativa do processo educativo, que a atividade de pesquisa
deveria ser uma experiência vivida desde a infância, para que o indivíduo durante toda a
vida tivesse o impulso de buscar a informação, que soubesse avaliá-la e que fosse capaz
de transformá-la em valores para si e para a sociedade. Isto, pois nossa missão como
educadores é educar para a vida de modo que cada um possa ser o protagonista de sua
própria existência.

1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
As bibliotecas escolares de Caçador ainda não foram efetivamente estudadas,
sendo imprescindível a realização de um mapeamento completo de suas instalações,
atividades, acervos, pessoal e usuários. Devido a essas características, a pesquisa constituiu-se num levantamento descritivo e de caráter exploratório. Essa foi a abordagem que
nos pareceu mais apropriada para a aproximação com o objeto de estudo, permitindo o
seu detalhamento e registro.
Para a realização da pesquisa, optou-se por uma observação in loco das 16 (dezesseis) escolas da rede municipal de Caçador e suas respectivas bibliotecas. Desta
forma, foi possível verificar os espaços que essas ocupam, conhecer o seu funcionamento e as pessoas que trabalham tanto na escola quanto na biblioteca. A partir dessa
coleta de dados, fizemos uma descrição da estrutura e de alguns fatos e/ou particularidades que consideramos importante para entender cada biblioteca. Foi utilizado o referencial teórico desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Bibliotecas Escolares – (GEBE),
da Universidade Federal de Minas Gerais – (UFMG). A obra em questão, “Biblioteca escolar como espaço de produção do conhecimento: parâmetros para a biblioteca escolar”,
constitui o principal documento avaliativo para o setor existente no Brasil.
Os parâmetros do GEBE (Anexo B), foram adaptados para a realidade brasileira.
Por essa razão, esse constitui o instrumento ideal para avaliar a qualidade das bibliotecas
escolares de Caçador. Com base nos parâmetros, é possível verificar os aspectos mais
relevantes da estrutura e do funcionamento das bibliotecas. Essas foram identificadas
com nomes fictícios retirados da literatura infantil para preservar os nomes das escolas
as quais pertencem.
Como se trata de um estudo pioneiro na cidade, sua finalidade foi dar o primeiro
passo para conhecer as bibliotecas escolares municipais. Outros estudos posteriores serão necessários, principalmente para caracterizar a população envolvida, ou seja, um
estudo de usuários, um estudo dos dirigentes e de todas as pessoas à frente das bibliotecas para se conhecer efetivamente a visão e o rumo que se deseja dar ao setor. Um
projeto de divulgação abrangente também seria importante para que este estudo pudesse
circular pelas escolas da região, despertando o interesse da comunidade escolar no sentido de provocar discussões e servir como ponto de partida para a busca de novas estratégias de desenvolvimento e aprimoramento das bibliotecas escolares.
1.1 DELIMITAÇÃO
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O município de Caçador possui uma população, estimada em 2016, de 76.5713 pessoas, sendo considerada uma cidade de porte médio e estando em 386º lugar entre as
melhores do Brasil4. Esse índice pode simbolizar um nível considerado bom, com uma
boa qualidade de vida de seus habitantes e, também, deduz-se que a cidade possui um
bom nível educacional, visto que apresenta 16 escolas municipais, oito escolas estaduais
e cinco escolas particulares, além da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – (UNIARP), com 27 cursos de graduação. Existe, ainda, um campus do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC), com dois cursos superiores e a Faculdade de tecnologia SENAC
com seis cursos, além de faculdades que atuam exclusivamente na modalidade a distância.
A cidade de Caçador conta com alguns espaços destinados a leitura, os mais importantes são: a biblioteca pública Vidal Ramos5 e a Gibiteca,6 que pertencem à Fundação de Cultura, além das bibliotecas escolares municipais, estaduais e particulares. Uma
grande livraria se destaca na cidade e atende o público de nível cultural e socioeconômico
mais elevado. Infelizmente, a “Casa do Livro”, tradicional banca de revistas de Caçador,
que influenciou gerações de leitores, encerrou suas atividades em 2011.
A cidade possui muitas iniciativas na área de leitura, no entanto, a maioria dos projetos, são desenvolvidos nas escolas para o seu público interno. Para o público em geral,
alguns projetos merecem destaque: o projeto “Geladeira Literária”, realizado pela Academia Caçadorense de Letras, que disponibiliza várias geladeiras com livros espalhadas
em pontos estratégicos como supermercados e postos de saúde. Iniciativas de apoio ao
Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER - como encontros estaduais, feiras,
workshop e leitura da UNIARP.
Dentro desse universo educacional existente na cidade, foi necessário conduzir a
pesquisa por um campo possível de investigação, dadas as restrições de tempo, logo,
considerou-se prudente limitar a pesquisa às bibliotecas escolares da rede municipal.
Essa decisão partiu do fato de todas compartilharem de semelhante realidade, podendo-

3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=420300&idtema=130&search=santacatarina|cacador|estimativa-da-populacao-2016>. Acesso em: 11 mar. 2017.

4

Ranking das melhores cidades publicado pela Revista Isto é, em 2015. Disponível em:
<http://melhorescidadesdobrasil.com.br/ranking-geral-melhores-cidades-brasil-2015/>. Acesso em: 11
mar. 2017.

5

Biblioteca pública municipal Vidal Ramos, instalada na Casa de Cultura, rua Curitibanos, 600, Centro de
Caçador. Instalada em uma sala espaçosa, é o principal ponto de leitura da cidade com um acervo estimado em quarenta mil exemplares. A biblioteca possui mais de três mil e quinhentos usuários cadastrados e uma média de cento e cinquenta visitantes diários. Fonte: <http://www.cacador.sc.gov.br/portalhome/noticias/educacao/673-biblioteca-publica-vidal-ramos>. Acesso em: 11 mar. 2017.

6

Gibiteca com cerca de cinco mil revistas em quadrinho foi anexada à biblioteca Vidal Ramos, em 2017,
perdendo seu espaço original na Fundação de Cultura em frente ao Parque Central Jose Adami Rossi.
Fonte: <http://www.cacador.sc.gov.br/portalhome/noticias/cultura/4286-gibiteca>. Acesso em: 11 mar.
2017.
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se traçar um esboço objetivo de sua situação atual. O número de bibliotecas escolares
do município, embora seja grande, levando em consideração os deslocamentos necessários para a realização da pesquisa, considerou-se importante executar a investigação
“in loco” de todas as bibliotecas da rede. Esse procedimento foi necessário devido às
várias informações contraditórias entre o número de escolas que tinham ou não biblioteca.
Essas contradições devem-se à falta de clareza da comunidade escolar quanto ao
que caracteriza uma biblioteca. Por essa razão, algumas pessoas consideram duas ou
três estantes com livros dentro de outros setores da escola como sendo uma biblioteca,
enquanto outras, consideram somente as salas mais amplas e exclusivas como biblioteca.
Por isso, a pesquisa foi importante para que a comunidade escolar tivesse a oportunidade
de conhecer a estrutura necessária para se qualificar como uma biblioteca.
1.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para análise das bibliotecas escolares, utilizamos os parâmetros de qualidade desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Bibliotecas Escolares – GEBE (Anexo B), coordenado pela professora Bernadete Campello, da Escola de Ciência da Informação, da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. O grupo “integra pesquisadores e estudantes em torno de atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas especialmente a questões sobre a função educativa da biblioteca [...]” (CAMPELLO, 2010, p. 1).
e, dessa forma, procuram compreender o seu potencial pedagógico. Sua principal finalidade é “[...] divulgar o resultado de seu trabalho e, principalmente, de promover o diálogo
com aqueles que, no exercício profissional, constroem as bases da prática biblioteconômica no ambiente escolar [...]” (CAMPELLO, 2010, p. 1).
Os parâmetros desenvolvidos pelo grupo de estudos foram publicados na obra: Biblioteca escolar como espaço de produção do conhecimento: parâmetros para bibliotecas
escolares7. Este estudo se fundamenta na obra de Carol Kuhlthau, uma referência mundial no estudo das bibliotecas escolares. “Estamos falando de bibliotecas que são espaços de aprendizagem que propiciam e estimulam conexões entre saberes; que são laboratórios − não de equipamentos e apetrechos − mas de ideias” (CAMPELLO, 2010, p. 1).
Os parâmetros desenvolvidos pelo GEBE foram exaustivamente pensados para a realidade brasileira, sendo isso necessário em decorrência da aprovação da Lei 12.244
(2010a) que trata da universalização das bibliotecas.

7

Grupo de Estudo em Biblioteca Escolar. Biblioteca Escolar como Espaço de Produção do
Conhecimento: parâmetros para bibliotecas escolares. Disponível em:
<http://gebe.eci.ufmg.br/images/stories/padroesparabibliotecasescolares.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2016.
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Essa lei só foi aprovada pela luta da classe bibliotecária representada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB – e dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia
– CRBs – que, através de um grande esforço, conseguiram mobilizar a sociedade em
prol da biblioteca escolar. A legislação em pauta determina que todas as instituições de
ensino deverão ter uma biblioteca até 2020. Entretanto, não especifica como deve ser
essa biblioteca; ela somente exige um livro por aluno matriculado, ou seja, determina um
quantitativo mínimo de acervo, não estabelecendo critérios de organização ou de funcionamento. Surge daí a necessidade de criar indicadores que elucidem, além dos livros, o
que esse acervo necessita para se categorizar como uma verdadeira biblioteca. “Essa
iniciativa se fundamentou no fato de que, embora a importância da biblioteca na escola
seja reconhecida, há no país um desconhecimento generalizado das características que
definem o que constitui realmente uma biblioteca escolar” (CAMPELLO, 2011, p. 107).
Dessa forma, o GEBE desenvolveu indicadores que indicam se a biblioteca está no nível
básico ou no nível exemplar.
Espera-se que, no nível básico, os indicadores sejam um ponto de partida,
servindo para orientar a maioria das escolas que desejem criar sua biblioteca ou
reformular espaços que ali já existem, mas que ainda não podem ser
considerados como biblioteca. No nível exemplar, os indicadores significam um
horizonte a ser alcançado. A legitimação dos padrões se deu com base no corpo
de conhecimentos da área de biblioteconomia. Partiu-se do princípio de que os
padrões deveriam constituir referenciais ﬂexíveis, passíveis de modiﬁcações a
serem efetivadas com base em amplas discussões com as comunidades
educacional e bibliotecária brasileiras (CAMPELLO, 2011, p. 110).

Dessa forma, para efeito deste estudo, levamos em consideração apenas os indicadores GEBE (Anexo B). O instrumento de avaliação e planejamento (Anexo C) foi utilizado apenas como uma guia para a observação in loco. Por se tratar de um instrumento
que amplia os indicadores, ele é usado principalmente para traçar metas e prazos, ultrapassando os limites desta pesquisa.
Os indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010) para bibliotecas escolares utilizados na
pesquisa são listados a seguir:
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Quadro 1 – Indicadores de Espaço físico
INDICADORES DO ESPAÇO FÍSICO
A
biblioteca
escolar
possui assentos para • no nível básico: de 50m2 até 100m2;
acomodar usuários que ali
vão para consultar os • no nível exemplar: acima de 300m2.
materiais e/ou realizar
atividades:
A
biblioteca
escolar
possui assentos para
acomodar usuários que ali
vão para consultar os
materiais e/ou realizar
atividades:

• no nível básico: assentos suficientes para acomodar simultaneamente uma classe inteira, além de usuários avulsos;
• no nível exemplar: assentos suficientes para acomodar simultaneamente uma classe inteira, usuários avulsos e grupos de alunos.

• no nível básico: um balcão de atendimento, uma mesa,
Além de ambientes para uma cadeira e um computador com acesso à internet, para
os serviços fim a biblio- uso exclusivo do(s) funcionário(s);
teca escolar conta com
ambiente para serviços • no nível exemplar: um balcão de atendimento e ambiente
técnicos e administrati- específico para atividades técnicas, com uma mesa, uma
vos:
cadeira e um computador com acesso à internet, para uso
exclusivo de cada um dos funcionários.
Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).

Quadro 2 – Indicadores do Acervo
INDICADORES DO ACERVO

A biblioteca conta com • no nível básico: a partir de um título por aluno;
acervo de livros compatível • no nível exemplar: a partir de quatro títulos por aluno,
não sendo necessário mais do que cinco exemplares de
com o número de alunos:
cada título.
O acervo contempla a diversidade de gêneros textuais e de fontes de informação
destinadas aos variados usos escolares, tais como: enciclopédias, dicionários,
almanaques, atlas, etc.
Além de livros a biblioteca escolar conta com revistas e outros materiais não impressos, como: documentos sonoros, visuais e digitais.
Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).
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Quadro 3 – Indicadores de Computadores Ligados à Internet
INDICADORES: COMPUTADOR LIGADO À INTERNET
• no nível básico: pelo menos um computador
ligado à internet para uso exclusivo de profesComputadores ligados à internet são sores e alunos em atividades de ensino/aprenusados na biblioteca como fonte de in- dizagem.
formação, complementando o acervo. • no nível exemplar: computadores ligados à
O número de computadores é:
internet para uso exclusivo de professores e
alunos em atividades ensino/aprendizagem,
em número suficiente para uma classe inteira.
Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).

Quadro 4 – Indicadores de Organização do Acervo
INDICADORES ORGANIZAÇÃO DO ACERVO
• no nível básico: o catálogo da biblioteca inclui
pelo menos os livros do acervo, permitindo recuperação por autor, título e assunto;
O acervo é organizado para permi• no nível exemplar: o catálogo da biblioteca é intir que os materiais sejam encontraformatizado e possibilita o acesso remoto a todos
dos com facilidade e rapidez:
os itens do acervo; permite – além de recuperação
por autor, título e assunto – recuperação por outros
pontos de acesso.
Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).

Quadro 5 – Indicadores de Serviços e Atividades
INDICADORES DE SERVIÇOS E ATIVIDADES
• no nível básico: consulta no local, empréstimo domiciliar, atividades de incentivo à leitura e orientação à
pesquisa;
A biblioteca oferece serviços
regularmente:

• no nível exemplar: consulta no local, empréstimo domiciliar, atividades de incentivo à leitura e orientação à
pesquisa, além de serviço de divulgação de novas
aquisições, exposições e serviços específicos para os
professores, tais como levantamento bibliográfico e
boletim de alerta.

Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).
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Quadro 6 – Indicadores de Pessoal
INDICADORES DE PESSOAL

A biblioteca conta com bibliotecário responsável e funcionários para atendimento
aos usuários em todos os
turnos em que a escola está
aberta:

• no nível básico: um bibliotecário supervisor, responsável por um grupo de bibliotecas (nos casos em que a biblioteca faz parte de um sistema/rede que reúne várias
bibliotecas), além de pessoal auxiliar em cada uma das
bibliotecas, em cada turno;
• no nível exemplar: um bibliotecário responsável pela
biblioteca e pessoal auxiliar em cada turno, de acordo
com o número de alunos da escola.

Fonte: Adaptado dos Indicadores GEBE (CAMPELLO, 2010).

Os indicadores listados até o momento foram analisados separadamente, pois cada
biblioteca pode estar no nível básico em algum(s) dos quesitos e estar no nível exemplar
em outro(s). Dessa forma, obtivemos uma visão geral das bibliotecas da rede municipal
em cada um dos pontos analisados.

2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS A RESPEITO DAS BIBLIOTECAS
Este capítulo tem por objetivo introduzir o leitor no mundo das bibliotecas, dando
suporte para o entendimento de sua importância no desenvolvimento de nossa civilização.
Portanto, não se trata de um exame histórico detalhado, mas um texto leve e compreensível, servindo como pano de fundo para entender os caminhos trilhados pelas bibliotecas
até chegar aos nossos dias.
As bibliotecas sempre fascinaram seus leitores, seja por tantas histórias não lidas,
seja por tantos mistérios não desvendados, seja por tantas informações armazenadas:
A exemplo de outros filósofos do final da Idade Média, Roger Bacon afirmava que
há três tipos de substâncias com as quais podemos fazer magia: herbácea, a
mineral e a verbal. Com suas folhas feitas de fibra vegetal, suas tintas de vitríolo
verde e fuligem, e suas palavras, os livros são um amálgama dessas três
substâncias. Muitas tradições compartilham essa ideia de que as palavras, como
as plantas e as pedras, têm uma existência independente do fato de nós a
pronunciarmos, e podem, por isso produzir efeitos no mundo (BATTLES, 2003, p.
16).

Os livros guardam ensinamentos que ao longo da história mudaram vidas, que
transformaram nações, que modificaram a forma como percebemos o mundo e a própria
vida. Mas como tudo isso começou? Como o velho dilema que desafiou o intelecto de
nossos mais nobres ancestrais, o que surgiu primeiro: o livro ou a biblioteca? Aparentemente poder-se-ia dizer que o livro chegou antes e em consequência o seu acúmulo virou
uma biblioteca, mas é um grande engano. As bibliotecas surgiram milhares de anos antes
da invenção do livro como o conhecemos hoje (MARTINS, 2001).
O homem primitivo tinha a necessidade de se comunicar e usava a narrativa oral
para transmitir suas experiências ou ensinamentos, principalmente em se tratando de
práticas que garantissem o sustento e a sobrevivência do grupo. É a “dimensão utilitária”
como definiu Walter Benjamin (1987, p. 200) “essa utilidade pode consistir, seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de
vida [...]”. Portanto, o processo educativo acontecia, na prática e o aprendizado estava
presente em todas as interações sociais, de forma que todos poderiam aprender e, mais
tarde, ensinar. O conhecimento tinha como suporte o próprio indivíduo ou, em alguns
casos, desenhos em pedras ou paredes de cavernas.
Porém, a odisseia humana teria uma grande reviravolta: a invenção da escrita, pois
sem ela nossa história não seria a mesma. O homem pré-histórico desenvolveu pequenos sinais, desenhos com formas repletas de significados; portanto, foi ele quem inventou
a escrita. Mas foi o homem da Antiguidade que criou as primeiras bibliotecas. Elas não
possuíam livros, mas uma série de tabletes de argila. O bicho homem ficou distinto dos
demais animais que circulavam pela terra, pois foi o único que conseguiu registrar seu
conhecimento e transmiti-lo, quebrando, de certa forma, a barreira da vida, pois a morte
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passou a levar somente o homem e não o seu conhecimento. Porém, era preciso concentrar este saber para poder preservá-lo e as bibliotecas tiveram um papel importante
nesse processo, reunindo e agrupando o material intelectual em um único espaço, próprio
para o seu estudo e difusão e ao mesmo tempo possibilitando a sua conservação. “Havendo registros, haverá uma biblioteca, porque os homens precisam repartir o pensamento criado, disseminando-o para garantir a posse do conhecimento” (MILANESI, 1985,
p. 11).
O primeiro indício da invenção da escrita está nas duas pequenas tabuletas de argila encontradas em Tell Brak, que indicam o número dez e é datado do quarto milênio
antes da era cristã. Manguel deduz: “toda nossa história começa com essas duas modestas placas” (1997, p. 17). Mesmo assim, o autor esclarece em nota que “isso não
significa dizer que toda a escrita tenha suas raízes nessas placas sumérias. É geralmente
aceito que as escritas da China e da América Central, por exemplo, se desenvolveram
independentemente” (MANGUEL,1997, p. 17). Mas, com certeza, essas placas estão
entre os registros mais antigos de escrita que temos notícia. “A invenção mesopotâmica
da escrita influenciou outros sistemas de escrita: egípcio, pouco depois de 3000 a.C., e
o indiano, por volta de 2500 a.C” (MANGUEL, 1997, p. 41). Com o advento da escrita e
a utilização das placas de argila, os povos sumérios, babilônios e assírios puderam criar
as primeiras bibliotecas que se tem notícia, sendo a mais conhecida a biblioteca de Nínive.
Com o surgimento do papiro, no Egito, foram elaborados os rolos denominados “volumen” e iniciou-se, assim, o processo de criação das grandes bibliotecas da antiguidade.
Entre elas, a mais fantástica de todas, a Biblioteca de Alexandria, que emanava grande
poder aos seus detentores e muita cobiça por parte dos seus inimigos. Era frequentada
por sábios e por suas majestosas prateleiras de pedra circulavam reis e faraós, inclusive
“a própria Cleópatra era apaixonada por este espaço, sempre à procura de novas histórias, sozinha ou acompanhada por César, outro amante da cultura” (SANTANA, 2009,
p.1).
Com o desenvolvimento atingido por essas bibliotecas, surgiu o sonho de reunir
todo o conhecimento produzido pelo homem em um só local, o que ficou conhecido como
a “Biblioteca Universal”. Um local extraordinário que proporcionaria a seus consulentes o
privilégio de ler ou pesquisar todos os livros existentes no mundo. Esse devaneio moveu
muitos reis, imperadores e faraós na tentativa de possuir tão grande dádiva e poder. As
bibliotecas de Alexandria e Pérgamo foram exemplos dessa pretensão, mas, embora
grandiosas, não foram capazes de levar a cabo essa tarefa.
Desde a Antiguidade, os homens do ocidente mostravam-se obcecados pela
contradição entre, de um lado, o sonho de uma biblioteca universal, que reunisse
todos os textos já escritos, todos os livros já publicados e, de outro a realidade,
forçosamente decepcionante, das bibliotecas reais que, por maiores que sejam,
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somente podem fornecer uma imagem parcial, lacunar, mutilada do saber
universal (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 31).

Mesmo não conseguindo reunir todo o conhecimento existente, a Biblioteca de
Alexandria foi uma das mais excepcionais bibliotecas de todos os tempos e tornou-se o
maior centro irradiador da intelectualidade no mundo antigo. “A biblioteca de Alexandria
foi, assim, a primeira com aspirações universais e com sua comunidade de estudiosos,
tornou-se o protótipo das universidades da era moderna” (BATTLES, 2003, p. 36). Porém,
sua grandiosidade não refletia em efetivo uso do seu acervo:
As grandes bibliotecas helenísticas, todavia, não eram bibliotecas de leitura.
Eram, por um lado, sinais tangíveis de “grandeza” das dinastias que estavam no
poder (Ptolomeus, Atalidas), por outro, um instrumento de trabalho para um círculo de eruditos e de literatos. Ainda que estivessem tecnicamente dispostos para
serem lidos, os livros eram mais acumulados do que realmente lidos. As bibliotecas helenísticas continuavam ainda obedecendo ao modelo de referência mais
antigo, que eram das coletâneas de livros das escolas de filosofia e de ciências,
reservadas a um número muito restrito de mestres, discípulos e alunos (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 14).

A leitura nos tempos antigos, além de ser rara, possuía uma particularidade, que,
hoje em dia, poderia ser considerada uma excentricidade: ela era feita oralmente. Isto
era considerado o normal e a leitura silenciosa, um fenômeno muito estranho. Portanto,
os célebres filósofos e eruditos, provavelmente, competiam em meio aos ruídos, na tentativa de compreender os textos. Isso porque a leitura associada à oralidade está diretamente ligada aos feitos homéricos em que exaltação das realizações dos heróis deveriam
ser alardeados vigorosamente por uma questão de reconhecimento pelos seus feitos.
“Se os gregos da época clássica liam em voz alta, é preciso aceitar que seus antepassados faziam o mesmo. Na ausência de documentos, parece lógico pensar que a leitura em
voz alta constitui a forma original da leitura” (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 42). Essa
oralidade esteve muito presente no mundo grego, valendo lembrar que Sócrates era um
defensor da palavra, ou seja, da transmissão do conhecimento através do diálogo oral.
Durante o Império Romano, tendo em vista a sua característica de ampliação de
território e de absorção das culturas conquistadas, a biblioteca teve um grande desenvolvimento. Essas conquistas incluíam o saque das bibliotecas pertencentes aos povos derrotados; em geral, livros de origem grega eram transportados para Roma, mas tornavamse acessíveis apenas para uma pequena parcela da população. “Tais livros, guardados
nas residências dos que os conquistaram, transformam-se em bibliotecas particulares em
torno das quais reúne-se a restrita sociedade culta [...]” (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p.
16). Essa literatura era muito apreciada pelos romanos, mas era uma “prática exclusiva
das classes elevadas e se faz de maneira privada” (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 16).
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Como muitos dos cidadãos romanos já sabiam ler, houve a necessidade de criar
uma biblioteca que ficasse à disposição da camada letrada da população. Surgiram, assim, as primeiras bibliotecas públicas que, mesmo sendo abertas à comunidade, eram
normalmente frequentadas somente por eruditos. Enquanto isso, os textos considerados
inferiores e, por isso não pertencentes à elite intelectual, circulavam livremente entre o
público considerado de baixa instrução. Em geral, esses livros se apresentavam na forma
de códex ou códice, que gradativamente vinham substituindo os rolos de pergaminho,
sendo o precursor do livro atual. O códice já se apresentava em forma de bloco de madeira, o que facilitava a circulação e o manuseio, também eram apreciados pelo preço,
muito mais baratos do que o rolo de pergaminho.
Nesse período, também a mulher começa a destacar-se como leitora: “A imagem
da leitora já podia ser encontrada ocasionalmente na Grécia antiga, mas é na Roma imperial que a figura da leitora se impõe” (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 19).
Na Idade Média, as bibliotecas se restringem à consulta do alto escalão do clero
que era letrado, sendo considerados “iniciados”, ou seja, de certa forma imunes ao poder
maléfico que a escrita poderia conter. Embora os religiosos fossem avessos à literatura
profana ou “pagã” da Antiguidade, inclusive com constantes arroubos incendiários por
parte de alguns mais exaltados, o certo é que graças às ordens religiosas, em especial
os beneditinos, muitos textos foram salvos e preservados até os nossos dias através de
constantes e exaustivas cópias (MARTINS, 2001).
As bibliotecas só começaram a mudar durante a Alta Idade Média, com o surgimento
das Ordens Medicantes: frades que viviam entre o povo e deste dependiam para viver. É
a partir dessas ordens religiosas, em especial os franciscanos e os dominicanos, que
nasce uma nova biblioteca. Essa biblioteca não está destinada à simples preservação
dos livros, pois estes agora voltam-se para a sua leitura. “A biblioteca sai da solidão do
monastério ou do limitado espaço que lhes destinavam os bispos nas catedrais românicas, para se tornar urbana e ampla” (CHARTIER; CAVALLO, 2002, p. 23). Assim, como
as igrejas foram se abrindo para o povo através da catequização e evangelização, as
bibliotecas passaram a fazer parte do cotidiano das cidades. O códice também foi muito
empregado pelos cristãos para popularizar a sua religião, pois, além do preço mais acessível, o formato também facilitava a localização de passagens bíblicas.
2.1 AS BIBLIOTECAS NO BRASIL
Os indígenas que inicialmente habitavam as terras brasileiras não conheciam a escrita, somente os grafismos feitos principalmente em cerâmicas ou em utensílios de madeira. Juntamente com a chegada dos portugueses em terras tupiniquins, também de-
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sembarcaram o alfabeto e os primeiros livros. Mas somente com a instalação do “governo-geral em Salvador/BA, é que foram instaladas as primeiras bibliotecas conventuais
brasileiras, sob a coordenação dos padres da Companhia de Jesus, que, logo após chegarem ao Brasil, deram início à fundação de colégios na Bahia e em outras capitais”
(MAROTO, 2012, p.43). Da mesma maneira, as bibliotecas escolares brasileiras nasceram e desenvolveram-se no Brasil com o objetivo mais doutrinário do que propriamente
educacional. “[...] pode-se afirmar que a relação entre biblioteca escolar e o contexto escolar e educativo esteve diretamente relacionada a uma instituição: a igreja” (SILVA, J.,
2011, p.491).
Esses fatos nos remetem a três considerações: a primeira é de que a biblioteca
escolar surge com um amplo aparato estrutural, seja em termos de infraestrutura,
seja de acervo; a segunda é que o acesso a ela era restrito aos integrantes das
ordens religiosas, tais como bispos, padres e outros indivíduos da igreja; e, a
terceira é que a biblioteca escolar, pelas razões expostas nos itens anteriores,
em muitos casos, entre o século XVI e XIX, parecia mais uma biblioteca especializada, por ser mais utilizada para estudos religiosos e científicos, visando aprimorar a educação religiosa de seus usuários para a tarefa de catequizar e instruir
índios e colonos (SILVA, J., 2011, p.494).

Portanto, a igreja decidia o que era importante ter em seus acervos escolares, ou
seja, havia uma censura prévia que dava preferência a textos religiosos – “verifica-se que
as bibliotecas escolares de instituições religiosas possuíam seus métodos e propostas
de atuação de acordo uma ideologia teológico científica” (SILVA, J., 2011, p.492). Além
disso, realizando uma manobra muito conhecida na Antiguidade e no Período Medieval
que era a elitização da leitura e do livro.
Mesmo antes da chegada da tipografia no Brasil, todas as publicações eram censuradas pela corte portuguesa; depois da instalação das primeiras tipografias no país, as
publicações continuaram a ser censuradas, ou seja, a imprensa nasceu no Brasil depois
da censura (MILANESI, 1985, p. 29). Portanto, por um lado a igreja trazia ao Brasil somente as obras que lhe convinham e, por outro, a corte imperial censurava o material
escrito que chegava nos porões dos navios e, também, tudo que era produzido em terras
brasileiras.
Dessa maneira, os cidadãos eram obrigados a obter os livros desejados por meios
ilícitos. Por esse intermédio, muitas obras proibidas chegaram ao Brasil e foram importantes para a difusão de novas ideias. Os princípios que norteavam os inconfidentes estavam contidos em livros trazidos clandestinamente ao país. Como ocorreu com “Tiradentes, que foi flagrado com a coleção das leis constitucionais dos Estados Unidos da
América” (MILANESI, 1985, p.28). Somente após a independência é que as tipografias
foram se multiplicando e novos livros e jornais com novas perspectivas começaram a
circular.
A instrução formal ficou a cargo das congregações religiosas, principalmente os jesuítas, franciscanos e beneditinos, e suas bibliotecas estavam em constante crescimento.
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Com a expulsão imposta pelo Marquês de Pombal aos jesuítas, muitas dessas bibliotecas
entraram em declínio. Surgem, assim, os colégios privados com bibliotecas mais voltadas
ao seu público-alvo, ou seja, as camadas mais privilegiadas da sociedade. A partir de
1930, com o advento da Escola Nova, é que as bibliotecas passaram a fazer parte efetivamente do processo de ensino, perdendo espaço somente na década de 1970 com a
implementação das bibliotecas públicas que passaram a suprir as demandas das bibliotecas escolares (SILVA J., 2011, p.497).
2.2 TIPOS DE BIBLIOTECAS
Como existem vários tipos de bibliotecas, é imprescindível conhecer cada uma delas para entender suas funções e objetivos. Para determinar o tipo de biblioteca é preciso
analisar o público ao qual se destinada, suas funções na instituição que está inserida e
os serviços que oferece. Segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP8
- as bibliotecas podem ser: biblioteca pública, biblioteca pública temática, biblioteca comunitária, pontos de leitura, biblioteca nacional, biblioteca escolar, biblioteca universitária,
biblioteca especializada, e biblioteca/centro de referência.
A biblioteca pública se caracteriza por atender a toda comunidade em suas necessidades de leitura e informação, a biblioteca temática atende a um público específico
como uma biblioteca pública infantil ou biblioteca pública para cegos. As bibliotecas comunitárias são criadas e mantidas pela própria comunidade. Os pontos de leitura são
espaços de incentivo à leitura dentro de escolas, hospitais, fábricas, presídios entre outros. A biblioteca nacional tem por finalidade preservar a produção bibliográfica do país.
A biblioteca escolar atende a comunidade escolar e trabalha em sintonia com o
projeto pedagógico da escola. A biblioteca universitária apoia as atividades de ensino,
pesquisa e extensão da comunidade acadêmica. A biblioteca especializada é voltada
para uma área específica do conhecimento. O centro de referência é um órgão que trabalha com a referenciação de documentos e na disseminação de suas informações
(SNBP, 2014). A pesquisa aqui desenvolvida tem como foco a biblioteca escolar, em virtude disso, serão colocados a seguir alguns pontos importantes para conhecer e entender
o setor.

8

Criado em 1992, o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) subordinado à Fundação Biblioteca
Nacional (FBN), sua sede até 2014 era no Palácio Gustavo Capanema, na cidade do Rio de Janeiro.
Trabalha com os sistemas estaduais e municipais estimulando o trabalho colaborativo e em rede. Em
2014, foi transferido para Brasília e incorporado pela Secretaria Executiva (SE) do Ministério da Cultura
(MinC). Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Diretrizes: tipos de bibliotecas. Disponível em:
<http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/>. Acesso em: 14 jan. 2018.
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A biblioteca escolar há muito tempo já foi reconhecida como um ambiente fundamental dentro da escola, por isso, a Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições – IFLA9 - em conjunto com a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO - desenvolveram as diretrizes que norteiam
o setor a nível internacional o “The IFLA/UNESCO School Library Guidelines”.10 Para a
IFLA-UNESCO, a missão da biblioteca escolar é tornar o estudante um cidadão:
A biblioteca escolar propicia informação e ideias que são fundamentais para o
sucesso de seu funcionamento na sociedade atual, cada vez mais baseada na
informação e no conhecimento. A biblioteca escolar habilita os alunos para a
aprendizagem ao longo da vida e desenvolve sua imaginação, preparando-os
para viver como cidadãos responsáveis (IFLA/UNESCO, 2000).

Estas diretrizes mais gerais indicavam a necessidade de a biblioteca escolar ter
recursos para o seu desenvolvimento, pessoal preparado, localização e espaço
condizente com o trabalho realizado. A IFLA conceitua biblioteca escolar como sendo um:
Local de aprendizagem físico e digital, em escola elementar ou secundária, pública ou privada, que serve as necessidades de informação dos alunos e as necessidades curriculares de professores e outros profissionais. A biblioteca escolar
fornece uma coleção de materiais educativos apropriados aos graus de ensino
da escola. É gerida por um bibliotecário escolar cuja função é promover o crescimento cognitivo, pessoal, social e cultural de alunos e professores através de
atividades e serviços no âmbito da leitura, pesquisa e investigação. A biblioteca
escolar é conhecida por vários termos (por exemplo, biblioteca escolar e centro
de media, centro de documentação e informação, biblioteca e centro de recursos,
biblioteca-centro de aprendizagem (IFLA, 2015).

Além de disso, as diretrizes também ressaltam o papel do bibliotecário dentro da
escola:
A principal função do bibliotecário escolar é a de contribuir para [o cumprimento]
da missão e dos objetivos da escola, em que se incluem os processos de avaliação, implementação e desenvolvimento [da missão e dos objetivos] da biblioteca.
Em cooperação com a direção da escola, com os administradores em geral e
com o professorado, o bibliotecário deve estar envolvido no planejamento e na
implementação dos programas escolares (IFLA/UNESCO, 2000).

9

Fundada em 1927, a IFLA, foi uma das primeiras organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, a promover
a causa dos bibliotecários. Sua função básica é encorajar, patrocinar e promover a cooperação internacional, o
debate, a investigação em todos os campos da atividade bibliotecária e a compartilhar suas descobertas com a
comunidade bibliotecária como um todo, para o maior bem da Biblioteconomia. Fonte:
<http://iflalacro.tripod.com/hp/oqeaifla1.html>. Acesso em: 15 jan. 2018.

10

IFLA. Diretrizes da IFLA para a biblioteca escolar. 2. ed. Haya: IFLA, 2015. Disponível em:
<https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-pt.pdf>.
Acesso em: 15 jan. 2018.
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Para que esse papel se cumpra efetivamente, é importante que o bibliotecário
tenha espaço para trabalhar e encontre nos dirigentes e professores acolhimento e
aceitação para incorporar o seu trabalho na rotina escolar.
A filosofia educacional dos professores constitui a base ideológica para a escolha
de métodos de ensino. Alguns dos métodos baseados na tradicional visão “o professor e o livro de texto” - como o mais importante recurso didático - não favorecem o papel da biblioteca nos processos de aprendizagem. Se tal visão estiver
combinada com um forte desejo de manter a porta da sala de aula fechada e um
estrito controle sobre as atividades de aprendizagem dos estudantes, a biblioteca
- como um valioso suporte ligado ao currículo escolar - poderá ficar mais excluída
ainda da mente do professor. Mesmo se a maioria 18 dos professores for partidária dessa “ideologia educativa de estocagem” e, portanto, considerar os alunos
como depositários passivos que devem aprender mediante a transferência de
conhecimentos selecionados do professor, é ainda importante que a biblioteca
procure sua função de serviço de apoio relacionado ao currículo escolar. Uma
estratégia útil para estabelecer parceria nos processos de aprendizagem, dentro
da ideologia acima descrita, poderia ser a promoção de serviços bibliotecários
especialmente para os professores (IFLA, 2015).

Dessa forma, a parceria bibliotecário/professor se torna produtiva na realização
das seguintes atividades:
a) desenvolver, instruir e avaliar o aprendizado dos alunos conforme previsto no
programa escolar;
b) desenvolver e avaliar habilidades no uso e conhecimento da informação pelos
alunos;
c) desenvolver planos de aula;
d) preparar e realizar projetos especiais de trabalho, num ambiente mais amplo
de aprendizagem, incluindo a biblioteca;
e) preparar e realizar programas de leitura e eventos culturais;
f) integrar tecnologia de informação ao programa da escola;
g) oferecer esclarecimentos aos pais sobre a importância da biblioteca escolar
(IFLA, 2015).

A cooperação entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública devem ser incentivadas e o bibliotecário escolar deve tomar frente nesse processo de aproximação, o qual é
fundamental principalmente em

locais com escassez de recursos.

Segundo

UNESCO/IFLA (2015), esse acordo pode ser bem abrangente e atingir vários setores e
atividades como:
compartilhamento no treinamento da equipe;
desenvolvimento cooperativo de coleções;
programas cooperativos;
coordenação de redes e serviços eletrônicos;
cooperação no desenvolvimento de instrumentos educativos e de educação
do usuário;
f) visitas de classe de alunos a bibliotecas públicas;
g) promoção conjunta de leitura e de competência no uso da informação;
h) marketing conjunto de serviços de biblioteca para crianças e jovens.
a)
b)
c)
d)
e)

O bibliotecário é um profissional valioso para as bibliotecas escolares, ele deverá
realizar tarefas específicas na escola. Conforme o entendimento da IFLA (2015), o bibliotecário deve desempenhar as seguintes atividades:
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a) analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade escolar;
b) formular e implementar políticas para o desenvolvimento de serviços;
c) desenvolver políticas de aquisição e sistemas para os recursos da biblioteca;
d) catalogar e classificar materiais da biblioteca;
e) oferecer instrução no uso da biblioteca;
f) capacitar professores e alunos no conhecimento e uso da informação;
g) prestar atendimento a estudantes e professores no uso dos vários recursos da
biblioteca e das tecnologias de informação;
h) responder a questões de referência e informação, utilizando materiais apropriados;
i) promover programas de leitura e eventos culturais;
j) participar do planejamento de atividades relacionadas à implementação do
programa escolar;
k) participar do preparo, da implementação e avaliação de atividades de ensino;
l) promover a avaliação dos serviços da biblioteca escolar, como parte integrante do sistema geral de avaliação da escola;
m) efetuar parcerias com organizações externas;
n) preparar e implementar orçamentos;
o) desenvolver planejamento estratégico;
p) gerenciar e promover treinamentos da equipe da biblioteca.

O Diretor da Escola deve ser, também, uma peça fundamental para fazer a biblioteca escolar tornar-se um setor que faça a diferença na educação dos estudantes:
Como líder pedagógico da escola e figura-chave na criação de um ambiente para
a implementação do programa escolar, o diretor da escola deve reconhecer a
importância dos serviços efetivos da biblioteca escolar e estimular o seu uso. O
diretor deve trabalhar em estreita cooperação com a biblioteca ao planejar o desenvolvimento da escola, especialmente quanto à capacitação do uso da informação [information literacy] e aos programas de promoção da leitura. Quando os
planos forem postos em prática, o diretor deve promover uma organização flexível do tempo e dos recursos para permitir aos professores e alunos o acesso à
biblioteca e aos seus serviços. O diretor deve também garantir a cooperação entre o corpo docente e a equipe da biblioteca. Ele deve incluir o envolvimento dos
bibliotecários escolares na instrução, no planejamento do currículo escolar, na
educação continuada da equipe, na avaliação do programa e da aprendizagem
do aluno (IFLA/UNESCO, 2005).

Para que a biblioteca escolar tenha sucesso em seu trabalho dentro do processo
educacional, são imprescindíveis, a colaboração e o entendimento de seu potencial pelos
dirigentes.
2.3 BIBLIOTECA ESCOLAR
A sociedade está em grande movimento: nossas roupas, nosso estilo de vida,
nosso modo de ser, tudo muda velozmente na atualidade. E o que dirá a informação, que
se transforma com a rapidez de um clique, de um virar de página virtual? Em meio a
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essas transformações frenéticas, encontra-se a biblioteca escolar, que parece quase
parada no tempo ou que tenta lentamente, também, acompanhar os rumos da mudança.
O que ontem era importante e até altamente recomendável para as bibliotecas escolares
pode já não ser tão importante hoje ou ser até desnecessário. Um exemplo disso era a
grande enciclopédia impressa, motivo de orgulho no passado, ficando exposta nos lugares de maior destaque e sempre disponível como o primeiro recurso a ser utilizado na
aprendizagem (muitas vezes, o único).
Segundo uma notícia veiculada pelo jornal Diário da Região São José do Rio Preto,
em 2011, falando da situação das enciclopédias nos dias atuais:
artigos de luxo, com capa dura e folhas douradas, as enciclopédias impressas,
que antes eram peças fundamentais na educação do brasileiro, perderam seu
prestígio e hoje são rejeitadas até como doação. Avaliados no passado em até
R$ 3 mil a coleção, os livros são ofertados a R$ 2 em sebos [...] (RODRIGUES,
2011, p 1).

Hoje em dia, grande parte das informações contidas nas enciclopédias pode ser
acessada por celulares que cabem na palma da mão.
No entanto, nas bibliotecas escolares ainda não é possível realizar o descarte
desses livros pelo simples fato de não haver um substituto a sua altura, ou seja, as
bibliotecas escolares muitas vezes não dispõem de um único computador conectado à
internet. Portanto, essas grandes enciclopédias, que ainda hoje figuram em nossas
bibliotecas escolares, são como adornos de sala, já há muito defasadas, que cumpriram
honrosamente sua função, mas continuam condenadas ao acúmulo de pó nas prateleiras
das bibliotecas escolares ou das salas de leitura11. Sua substituição por computadores
parece o caminho mais lógico, mas a simples substituição pode representar uma forma

11

Campello et al (2012), realizou um levantamento de todos os trabalhos de avaliação de bibliotecas escolares publicados de 1979 a 2011. Os trabalhos retratam as bibliotecas escolares brasileiras do período. As conclusões dos autores estudados nesse levantamento demonstram as condições das bibliotecas:

“insatisfatória” (MADUREIRA, 1985, p. 70),
“precária” (QUEIROZ, 1985, p. 8; MARTINS, 1983, p. 68; MADUREIRA, 1985, p. 70),
“deficiente” (MACIEL FILHO, 2001, p. 16),
“caótica” (CRUZ, 1979, p. 849; DUARTE, 1998, p. 103),
“grave e alarmante” (NASCIMENTO; CASTRO FILHO, 2007, p. 2),
“calamitosa” (PERUCCHI, 1999, p. 82) e
“lastimável” (MARTINS, 1983, p. 106).
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de pensar extremamente simplista, porque os alunos continuam necessitando de
orientação para realizar suas pesquisas e a filtrar as informações.
As formas de aprender estão mudando e é necessário que a biblioteca escolar
acompanhe esse movimento. A aprendizagem por projetos, por exemplo, gera uma evolução importante, instigando no aluno o desejo de aprender, de investigar, de buscar alternativas e de evoluir.
O método por projetos propõe que os saberes escolares estejam integrados com
os saberes sociais, pois ao estudar o aluno sentirá que está aprendendo algo que
faz sentido e tem significado em sua vida, assim compreende o seu valor e
desenvolve uma postura indispensável para a resolução de problemas sociais se
permitindo como sujeito cultural (GUEDES et al., 2017, p.238).

Nessa nova concepção, a biblioteca escolar não poderia se tornar uma mera
coadjuvante que apenas disponibiliza acesso à internet a seus usuários, mas exercer um
papel central nesse processo.
A prática dos estudantes levarem as próprias ferramentas de acesso à internet e
aos recursos digitais, como notebooks, celulares e tablets, por exemplo,
possibilita a integração de atividades com níveis mais profundos de informação,
o que, por sua vez, requer que questões como direitos de autor, filtragem,
usabilidade, privacidade e segurança façam parte do currículo escolar. Além
disso, tal prática implica uma atuação mais efetiva dos bibliotecários escolares.
As tecnologias permitem a aprendizagem transcender a sala de aula. Esse
cenário impõe às bibliotecas escolares novas formas de atuar e ensinar
(GASQUE; CASARIN, 2016 p.40).

Seria esse o caminho para trazer as bibliotecas o centro produtor do conhecimento,
restaurando sua antiga glória? Outra forma de a biblioteca inserir-se nesse novo contexto
seria, segundo as mesmas autoras, “o ensino contínuo voltado para o desenvolvimento
de competências, para buscar e usar a informação no ambiente digital” (GASQUE;
CASARIN, 2016, p.40). Dessa forma, a equipe da biblioteca escolar teria como desafio
uma constante atualização e aprimoramento das técnicas de busca para poder capacitar
seus usuários. Ou o já conhecido letramento informacional que consiste em criar:
A competência de compreender, avaliar e interpretar informação de todos os tipos
de fonte. O conceito de letramento informacional vai além do mero letramento:
além da capacidade de ler com significado, com compreensão crítica, implica – o
que é mais importante – avaliar, estabelecer conexões e integrar diferentes informações, dados, conhecimentos de várias fontes. Adquirir esse letramento envolve o domínio de um conjunto de competências básicas. Requer a capacidade
de emitir julgamento informado sobre o que se encontra offline ou online, identificando fontes, autores e suas diversas abordagens. Ser capaz de avaliar a confiabilidade e qualidade da informação é um aspecto central para decidir qual e
quando uma determinada informação é necessária para uma audiência, um contexto ou uma tarefa específica. Em um ambiente no qual os usuários são sobrecarregados de informação, ser capaz de analisar, julgar, avaliar e interpretar informação, inserindo-a em contexto, torna-se uma competência crucial (ROMANÍ,
2012, p. 857).
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Nesse contexto, a biblioteca escolar trabalharia na formação dos alunos, no
acompanhamento de sua evolução e no compartilhamento de seus sucessos,
possibilitando que os novos usuários avancem do ponto em que os antigos usuários
pararam. Ou seja, facilitando o avanço em todas as áreas do conhecimento. Como coloca
Milanesi (1985, p.49), a respeito das bibliotecas tradicionais e que se pode também
utilizar em favor das bibliotecas digitais, “[...] a biblioteca é um antídoto ao dogmatismo
na medida em que ela oferece informações sem censura.” Essa liberdade é fundamental
para a biblioteca escolar, pois ela é o “cérebro da escola”, ou seja, o centro intelectual de
toda atividade escolar, “[...] de onde partem os movimentos básicos em direção à
recriação ou criação do conhecimento, servindo a professores, alunos e comunidade”
(SILVA, E. T., 1999, p.112). Para cumprir essa função, a biblioteca escolar precisa se
reinventar para continuar no centro do processo educativo, deixando de ser um mero “[...]
apêndice, e passa a assumir o seu verdadeiro lugar na escola, como centro dinamizador
da leitura e difusor do conhecimento produzido pela coletividade [...]” (MAROTO, 2012,
p.75). Assim, oferecer oportunidades iguais a todos os alunos, sejam eles de escolas
públicas ou privadas de acesso ao patrimônio científico e cultural.
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
educadores e não apenas para eles ou deles isolados. Integrada à comunidade
escolar, a biblioteca proporcionará a seu público leitor uma convivência harmoniosa com o mundo das ideias e da informação (FRAGOSO, 2002, p. 27).

Infelizmente, a desgastada noção de que um conjunto de livros guardados em uma
sala seja uma biblioteca, ainda perdura fortemente no cenário escolar brasileiro. Essa
velha ideia já perdia força a nível internacional no final dos anos 1990, quando se constatava que as bibliotecas estavam “[...] mudando rapidamente, da dependência de uma
coleção delimitada, para o acesso direto a uma vasta quantidade de informação em rede
na Internet e para uma variedade de bibliotecas digitais” (KUHLTHAU, 1999, p.10). Mas
para que haja uma mudança efetiva, não basta simplesmente possuir equipamentos, é
preciso conhecer as reais funções de uma biblioteca escolar e o verdadeiro lugar que ela
ocupa no processo de ensino e de aprendizagem e que tenha objetivos sintonizados com
a missão da instituição que atende e estar aberta à mudança.
Para que a escola tenha efetivamente uma biblioteca, é necessário que ela exerça
as seguintes funções elencadas por Fragoso (2002, p. 127):
a) com o currículo da escola no atendimento às necessidades dos alunos, dos
professores e dos demais elementos da comunidade escolar;
b) estimular e orientar a comunidade escolar em suas consultas e leituras, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de selecionar e avaliar;
c) incentivar os educandos a pensar de forma crítica, reflexiva, analítica e criadora,
orientados por equipes inter-relacionadas (educadores + bibliotecários);
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d) proporcionar aos leitores materiais diversos e serviços bibliotecários adequados
ao seu aperfeiçoamento e desenvolvimento individual e coletivo;
e) promover a interação educador -bibliotecário- aluno, facilitando o processo ensino-aprendizagem;
f) oferecer um mecanismo para a democratização da educação, permitindo o
acesso de um maior número de crianças e jovens a materiais educativos e,
através disso, dar oportunidade ao desenvolvimento de cada aluno a partir de
suas atitudes individuais;
g) contribuir para que o educador amplie sua percepção dos problemas educacionais, oferecendo-lhe informações que o ajudem a tomar decisões no sentido
de solucioná-los, tendo como ponto de partida valores éticos e cidadãos.

Essas atribuições denotam uma ampliação da atuação da biblioteca no contexto
escolar. Porém, a biblioteca não poderá cumprir adequadamente as suas funções, se não
houver um profissional capacitado para desempenhar as atividades inerentes ao setor. O
bibliotecário, que é o agente mais indicado para estar à frente da biblioteca escolar, precisa exercer as seguintes funções segundo Fragoso (2002, p.130), que são:
a) participar ativamente do processo educacional, planejando junto ao quadro pedagógico as atividades curriculares. E isso deve ser feito para todas as disciplinas, acompanhando o desenvolvimento do programa, colocando à disposição
da comunidade escolar materiais que complementem a informação transmitida
em classe;
b) fazer da biblioteca um local descontraído, de modo a que os leitores se sintam
atraídos para ela;
c) estimular os alunos, através de atividades simples, desde o maternal, a se envolverem com propostas leitoras;
d) estimular os educadores a vivenciarem a biblioteca da escola como um espaço
pedagógico de educação continuada;
e) proporcionar informações básicas que permitam ao aluno formular juízos inteligentes na vida cotidiana;
f) oferecer elementos que promovam a apreciação literária, a avaliação estética
e ética, tanto quanto o conhecimento dos fatos;
g) favorecer o contato entre alunos de idades diversas;
h) proclamar uma biblioteca para leitores solidários e não para leituras solitárias.

O bibliotecário também tem como nova função preparar os estudantes para o
mundo novo ao qual estamos definitivamente incorporados. Nas sábias palavras de Carol
C. Kuhlthau (1999), que parece entender objetivamente o contexto das bibliotecas
escolares brasileiras, esclarece:
A tecnologia, particularmente os computadores conectados à Internet e o vídeo
conectado por satélite, está modificando o ambiente de aprendizagem. Mesmo
quando se dispõe de pouca ou nenhuma tecnologia na escola, não se pode
perder de vista que o mundo para o qual está se preparando o estudante é um
mundo voltado para a tecnologia. As escolas precisam preparar seu aluno para o
uso inteligente da informação disponível através da tecnologia, em todos os
aspectos de sua vida. O processo de aprendizagem a partir de uma ampla
variedade de fontes é o desafio crítico para as escolas na sociedade da
informação (KUHLTHAU, 1999, p.9).

Portanto, não existe uma forma de se desviar do processo de aprendizagem
envolvendo a tecnologia, e a própria autora define que o “[...] ambiente tecnológico
caracterizado pela abundância de fontes de informação tornou inadequado e
desatualizado o ensino baseado no livro texto” (KUHLTHAU, 1999, p.9). Mas esse desafio
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que a tecnologia nos impõe está longe de ser atingido, pois, como Campello (2009a,
p.171) constatou: “[...] os dados sobre a atuação dos bibliotecários no que concerne à
pesquisa escolar comprovam a suposição de que haja ação incipiente em direção à
prática do letramento informacional”.
Embora muito se fale sobre letramento informacional, competência digital,
competência informacional ou literacia digital, na biblioteconomia esses termos quase
sinônimos passam longe das bibliotecas escolares. Os termos aqui mencionados não
serão aprofundados por não ser objetivo desse trabalho; julgamos, no entanto, importante
conhecer mais sobre as discussões em torno desses novos conceitos.
A competência digital é a capacidade que o indivíduo adquire em extrair o máximo
benefício da tecnologia (digital) que está ao seu alcance. Essa competência deve ser
constantemente buscada, pois a tecnologia muda a todo instante; por isso, quem desejar
atingir essa competência precisará viver em constante aprendizagem. A aprendizagem
por meio das tecnologias digitais é uma forma rápida e disponível para grandes
contingentes populacionais. Por isso, dominar as potencialidades que a tecnologia
oferece é um dos meios de se conquistar a autonomia na aprendizagem, que será um
fator determinante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Na área da educação, é fundamental que professores e bibliotecários estejam atentos às mudanças geradas pela tecnologia sob pena de ficarem à margem do processo
de ensino. Pois, como afirma Perrenoud (2013, p. 31), “no mundo do trabalho, desenvolver as próprias competências deixou de ser uma escolha, passando a ser uma simples
condição. São cada vez mais raros os setores nos quais é possível sobreviver sem aprender.” Assim, a competência informacional vai além de dominar os equipamentos digitais
disponíveis no mercado, é preciso, também, dominar os meandros que envolvem a busca
pela informação e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de processá-la, transformando
toda essa informação em conhecimento, que será útil à sociedade. Em seu estudo a
respeito da conceitualização dos termos, Vitorino e Piantola (2007) concluíram que:

O indivíduo competente informacional reuniria, assim, tanto as competências inicialmente previstas pelos bibliotecários quanto uma perspectiva crítica em relação à informação e ao conhecimento e ao seu próprio tempo, na medida em que
permitiria uma percepção mais abrangente de como nossas vidas são moldadas
pela informação que recebemos cotidianamente. Nesse sentido, os autores ampliam o conceito e o papel social da competência informacional, que seria muito
mais do que uma reunião de habilidades para acessar e empregar adequadamente a informação e passaria a funcionar como uma ferramenta essencial na
construção e manutenção de uma sociedade livre, verdadeiramente democrática,
em que os indivíduos fariam escolhas mais conscientes e seriam capazes de
efetivamente determinar o curso de suas vidas. Em uma perspectiva crítica, a
competência informacional deve ser mais amplamente entendida como uma “arte”
que vai desde saber como usar os computadores e acessar a informação até a
reflexão crítica sobre a natureza da informação em si, sua infraestrutura técnica,
e o seu contexto e impacto social, cultural e mesmo filosófico, o que permitiria
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uma percepção mais abrangente de como nossas vidas são moldadas pela informação que recebemos cotidianamente (VITORINO; PIANTOLA, 2007, p. 7-9).

Mesmo que a competência informacional ainda não seja uma realidade em nossas
escolas, já existe um consenso sobre a importância de tornar os estudantes
autossuficientes na busca por informações, tornando-os autônomos e independentes no
processo de aprendizagem. Sem dúvida que a competência informacional trará uma
grande vantagem competitiva na profissão que os estudantes futuramente escolherem
para si.
Embora iniciativas isoladas em prol do livro e da leitura sempre tenham ocorrido em
todos os níveis da administração pública, foi a partir de 1997, quase na virada do século,
que essas iniciativas foram intensificando-se. Primeiro, com a criação do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE), com o objetivo de distribuir livros para as bibliotecas
escolares e que já atingiu milhões de alunos nesses vinte anos de existência. Depois há
o surgimento do PNBE, que “tem o objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo
à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência.” (BRASIL, 1997). O programa indiretamente incentivou
a criação de muitas salas de leitura e até, em alguns casos, viabilizando a criação de
bibliotecas escolares. Mesmo assim, somente a distribuição de livros não foi suficiente
para resolver o problema da falta de bibliotecas escolares no Brasil. Grande parte das
escolas ainda não possui bibliotecas, ou, quando as possuem, essas continuam fechadas
ou funcionando precariamente. Em geral, as bibliotecas escolares não dispõem de um
bibliotecário para, efetivamente, cumprir as funções descritas anteriormente, abrindo uma
lacuna entre o discurso e a realidade concreta no âmbito das escolas públicas brasileiras.
Essa lacuna só será realmente preenchida com o cumprimento da Lei nº 12.244, de 24
de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do País. Essa lei foi sancionada pelo então presidente da república Luiz Inácio
Lula da Silva e estabelece:
Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de
ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de livros,
materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte
destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo,
um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino
determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar
orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das
bibliotecas escolares.
Art. 3o Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos
previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a
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profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 30 de junho de
1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998 (BRASIL, 2010a).

A Lei da Universalização, conquistada pela classe bibliotecária através da
mobilização popular encabeçada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia com apoio
dos Conselhos regionais, veio atender a uma reivindicação antiga, justa e necessária.
Ela propõe que todos os alunos, independente da instituição em que esteja matriculado,
tenham o direito assegurado por lei a uma biblioteca à disposição na escola – seja uma
pequena escola na periferia ou uma grande instituição de ensino localizada nos centros
urbanos. Além disso, essa deve contar com a presença obrigatória de um bibliotecário
para auxiliar os alunos. Porém, somente a criação da lei não é o suficiente para que esse
tipo de biblioteca se transforme em realidade. O prazo previsto para o cumprimento da
lei é 2020, mas já se passaram oito anos de sua promulgação e muito pouco foi feito. É
razoável considerar que o prazo se encerrará e que a maioria das escolas, que já não
dispunha de biblioteca em 2010, continuará sem esse serviço.
O mesmo pode ser notado em relação aos concursos para a contratação de
bibliotecários, que não tiveram um aumento significativo nesse intervalo de tempo,
evidenciando o fato de que a lei deverá ter o seu prazo estendido. Isso muito se dá,
porque os dirigentes escolares não se mobilizam para reivindicar esse direito,
demonstrando, assim, um desconhecimento a respeito importância da biblioteca no
contexto escolar.
Para haver uma biblioteca, no sentido de instituição social, é preciso que haja
três pré-requisitos: a intencionalidade política e social, o acervo e os meios para
sua permanente renovação, o imperativo de organização e sistematização; uma
comunidade de usuários, efetivos ou potenciais, com necessidades de
informação conhecidas ou pressupostas, e, por último, mas não menos
importante, o local, o espaço físico onde se dará o encontro entre os usuários e
os serviços da biblioteca [...] (LEMOS, 2005, p. 102).

A invisibilidade da biblioteca é verificada nos seus próprios documentos, os Planos
Políticos Pedagógicos, raramente mencionam a biblioteca, e quando é mencionada, não
se deixa claro sua função na escola e no processo de ensino e aprendizagem. Este
problema é fruto da falta de envolvimento do bibliotecário no processo, ou, simplesmente,
da falta do bibliotecário na instituição. Nas escolas particulares, que possuem esse
profissional, normalmente o Plano Político Pedagógico menciona a biblioteca e descreve
seus recursos e serviços. Portanto, é preciso mudar o posicionamento discreto das
bibliotecas escolares e buscar um protagonismo, voltando-se para as novas ideias que
estão surgindo, e trazendo novas perspectivas para o setor. “É necessário mudar o nosso
discurso da miséria da biblioteca escolar para o potencial da biblioteca escolar”
(CAMPELLO, 2012, p. 36).
A biblioteca escolar, durante muito tempo, esteve envolvida somente com o
desenvolvimento da leitura; nos últimos anos houve uma mudança significativa de
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paradigma, o que leva a biblioteca escolar a voltar-se para a aprendizagem, começando
a dar maior importância à pesquisa, inclusive à pesquisa on-line, como um meio de tornar
os alunos mais autônomos na busca pela informação. Para Campello, as “[...] bibliotecas
escolares têm mostrado que podem ser mais que um espaço de promoção da leitura;
elas revelam potencial para ser um espaço de aprendizagem” (CAMPELLO, 2012, p. 3).
A classe bibliotecária internacional passou a procurar formas de provar a influência das
bibliotecas na vida escolar dos alunos e buscar entender como as bibliotecas influenciam
no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, surgiu a “prática baseada em
evidências” - uma metodologia de trabalho muito conhecida da medicina que usa o rigor
científico para embasar as tomadas de decisões. Esse método está sendo utilizado para
provar a influência da biblioteca na aprendizagem através da avaliação das habilidades
desenvolvidas pelos alunos dentro da biblioteca. Nessas bibliotecas, os alunos desde
cedo aprendem a consultar livros e a buscar informações e, assim, desenvolver
capacidades que serão importantes para toda a vida. Isto porque deixam de considerar
como certas todas as afirmações dos professores, ou seja, o professor deixa de ser o
principal depositário do saber, conforme creditou-se por muitos séculos. Com essa
mudança de paradigma, o aluno atual passa a construir o seu próprio conhecimento
“explorando um vasto repertório de experiências já vividas e registradas por outros,
extraindo delas significados e agregando suas próprias experiências” (CAMPELLO, 2012,
p. 20).
Como uma parte da onda inovadora surge o “estudo de Ohio”, como ficou
conhecido mundialmente, resultado de uma ampla pesquisa realizada pelos especialistas
em biblioteca escolar, Ross Todd e Carol Kuhlthau. A pesquisa tinha como objetivo
melhorar a qualidade das bibliotecas escolares do estado de Ohio (USA) e verificar a
importância da biblioteca escolar no processo de aprendizagem. Foi iniciada em 2002 e
finalizada em 2003, abrangendo 39 escolas, com mais de 13 mil alunos pesquisados. Os
resultados foram muito animadores para toda a classe bibliotecária, comprovando
cientificamente, através de evidências empíricas, a relação entre boas bibliotecas
escolares e os resultados positivos de aprendizagem, obtidos por seus usuários.
Segundo Campello (2012, p.15), os principais resultados apontados pela pesquisa
foi relativo à “ajuda” para localizar informações relevantes e confiáveis e como usar essa
informação. Com a mediação do bibliotecário, o trabalho de pesquisa é facilitando e o
acesso às informações muito mais rápido, reduzindo o tempo de busca pelas informações.
No mesmo estudo, os estudantes reconheciam que a biblioteca possibilitava a obtenção
de vários pontos de vista, obrigando-os a aprender a lidar com informações conflitantes.
Mostrou que os alunos têm consciência da importância do trabalho desenvolvido pela
biblioteca, pois ela possibilita o cumprimento dos prazos dados pelos professores para a
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realização das tarefas escolares. Além dessa ajuda, os alunos também valorizaram o
espaço tranquilo e próprio para reflexão e para o estudo.
Ainda segundo a autora, a biblioteca foi reconhecida pelos alunos como uma parte
importante do processo de ensino-aprendizagem. Na análise final do estudo de Ohio, os
pesquisadores comprovaram que bibliotecas escolares eficientes têm uma função ativa
na aprendizagem, ajudando os alunos a construírem seu próprio conhecimento através
da pesquisa e da sintetização das informações encontradas (CAMPELLO, 2012, p. 6-22).
Infelizmente, poucas bibliotecas brasileiras podem ser comparadas a essas
bibliotecas analisadas pelo Estudo em Ohio, que são referência em biblioteca escolar.
Para que nossas bibliotecas chegassem a esse nível seria preciso um grande
investimento em estrutura física, mobiliário, acervo e pessoal. Em geral, as bibliotecas
escolares em solo brasileiro não possuem material bibliográfico apropriado para pesquisa
e acabam atuando como simples salas de leitura. Em verdade, não estão preparadas
para a demanda de pesquisa orientada pelos professores. Como a verba para aquisição
de acervo nas bibliotecas escolares públicas é quase nula, ela fica à mercê de doações
com obras desatualizadas ou recorre a livros didáticos distribuídos pelo PNLD.
Tudo isso torna a pesquisa na internet uma alternativa mais atraente e
economicamente mais viável. Mesmo assim, o que geralmente se encontra nas
bibliotecas escolares é uma estrutura tecnológica que deixa muito a desejar e um quadro
de pessoal que não está devidamente capacitado para assumir as demandas impostas
pela pesquisa digital. No entanto, nas bibliotecas que possuem um bibliotecário, é
necessário que ele esteja preparado para atuar como um verdadeiro educador, que saiba
orientar a pesquisa e que desenvolva meios que facilitem o acesso dos seus usuários a
fontes confiáveis de informação digital.
Para sobreviver e não ser empurrada para “debaixo da escada”, prática muito
comum nas escolas, a biblioteca precisa constantemente provar a sua importância no
processo de ensino e aprendizagem. Isto porque a valorização da biblioteca permanece
no nível do discurso, não sendo reconhecida efetivamente como um instrumento de
aprendizagem (CAMPELLO et al., 2011, p. 106).
Para poder cumprir sua missão e ter representação concreta dentro da instituição,
é necessário que a biblioteca escolar esteja devidamente registrada em termos de
atuação. Sobre isso, Campello (2002) esclarece que a biblioteca é mencionada muito
superficialmente nos documentos mais importantes da escola, prejudicando suas
atividades por falta de orientação precisa e abrangente. Essa falta de clareza de sua
atuação colabora para que “boa parte das bibliotecas escolares está situada em espaço
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inadequado, em algum canto da escola, apertado, mal iluminado, enfim, desconfortável,
fato que revela o baixo prestígio da biblioteca na escola” (SILVA, W., 1995, p.59).
Campello (2009b), em sua tese de doutoramento, defendeu que bibliotecários
mais capazes já haviam contribuído com a prática educativa nas escolas através do
ensino de habilidades relacionadas ao uso da informação. A autora verificou que muitos
bibliotecários estavam mudando sua forma de atuação dentro da biblioteca escolar, que
no passado era restrita à promoção da leitura, passando a dar ênfase à pesquisa através
do processo de letramento informacional.
Em sua tese de doutoramento, o pesquisador Wagner Teixeira Dias (2017)
também teorizou sobre a pesquisa escolar e a construção autoral. Para o estudioso, a
pesquisa escolar é muitas vezes “banalizada nas escolas”, porque todo e qualquer
trabalho escolar é tachado de pesquisa. O autor defende que existe diferença entre essas
atividades e, para que exista realmente uma pesquisa, é necessário o comprimento uma
série de condições:
Buscar um conjunto de informações selecioná-las, operar sobre elas,
comparando com outras informações, confrontando-as, encontrando nelas o que
há de semelhante e de diferente para, daí extrair-se uma reflexão crítica, poderia
ser uma prática escolar considerada como uma atividade de pesquisa escolar
(DIAS, 2017, p. 56).

O autor esclarece, ainda, que a pesquisa deve ser desafiadora e, ao mesmo tempo,
prazerosa, que os dados obtidos devem ser apresentados de formas variadas: um texto,
uma apresentação artística, ou como o estudante achar mais conveniente, não impondo
barreiras a sua criatividade. Isto porque o importante na pesquisa escolar é o ato de
“relacionar-se com o mundo” e, assim, atingir o conhecimento.
Para os professores Mottet e Gagné, da renomada e histórica Universidade de Laval
(Quebec, Canadá), a pesquisa deve ser ensinada pelo professor. Eles argumentam que
os trabalhos de pesquisa, no geral, não podem ser considerados um sucesso, em
nenhuma fase: escolar ou universitária. Isso porque raramente o estudante faz uma
análise crítica do material que consultou, ou simplesmente desanimam nos primeiros
cliques e ficam mudando constantemente de assunto. Por isso, o professor deve envolver
o estudante na pesquisa, mas sem tirar a sua autonomia, de maneira que o aluno perceba
o trabalho como sendo seu e não do professor. Dessa forma, a partir do momento que se
consegue realizar uma pesquisa avançada, obtendo resultados mais relevantes, o
trabalho começa a fluir e a pesquisa torna-se mais divertida (2013, p. 68-70).
Por outro lado, na realidade brasileira, a professora Eliete Carvalho (2007), com
mais de trinta anos de experiência educacional, nos afirma que na escola não se ouve
falar em ensinar a pesquisar. Em vista disso, os alunos acabam acreditando que pesquisaram só porque entregaram um trabalho ao professor, e, por outro lado, os professores
acreditam que ensinaram a pesquisar só porque os alunos entregaram a tarefa. Também,
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segundo a autora, é papel da escola e de seus professores ensinar os estudantes a
aprenderem de forma autônoma e, assim, construir o seu próprio conhecimento, pois com
esse tipo de incentivo a criança aprende “a investigar, a buscar, a pensar e a criar possibilidades de aprendizagens. Mas para que isso aconteça, ela necessita antes de qualquer
coisa mostrar caminhos, orientar, ou melhor, ensinar a aprender” (CARVALHO, 2007).
Para Demo (2015, p. 27), a pesquisa não deve ser limitada a uma resposta certa ou
errada, ela deve dar ao estudante um espaço de interpretação própria, pois só assim a
atividade fará sentido para o aluno. Já para Carol Kuhlthau (2013, p. 28), a pesquisa
possui sete estágios distintos que orientam e definem cada etapa. Esse guia de pesquisa
foi desenvolvido para bibliotecários e professores para auxiliá-los com atividades próprias
a cada etapa do processo, facilitando a orientação aos estudantes. A autora desenvolveu
estágios da pesquisa para que haja aprendizagem e estes foram sintetizados a seguir:
Quadro 7 - Estágios da Pesquisa Escolar
ESTÁGIOS DA PESQUISA ESCOLAR
1. Início do trabalho: dar a primeira olhada nas fontes de informação, fazer
anotações de assuntos possíveis, essa etapa é de preparação para a
decisão de escolha do assunto.
2. Seleção do assunto: escolha do assunto com potencial de êxito, buscar
fontes de informação que deem um panorama do assunto escolhido;
3. Exploração de informações: buscar o foco do trabalho e compilar as
referências;
4. Definição do foco: definir o foco e conjecturar sobre possíveis resultados;
5. Coleta de informações: coletar informações que ampliem o foco, incluindo
as referências e citações utilizadas;
6. Preparação do trabalho escrito: última checagem nas fontes de
informação, finalizar as buscas e redigir o trabalho final;
7. Avaliação do processo: avaliar todo o processo, identificando falhas e
êxitos.
Fonte: Kuhlthau (2013).

Um estudo recente (CAMPELLO, 2016) sobre o estado da arte, no que diz respeito
à pesquisa escolar, concluiu que os estudantes são pouco motivados para a pesquisa. O
trabalho evidenciou a grande diferença entre o discurso e a prática, que, o princípio
educativo, muito festejado na teoria, não era evidenciado na prática da pesquisa. Ou seja,
para o estudante, a pesquisa continua sendo sinônimo de cópia, de repetição de textos
de terceiros, sendo algo que não lhe pertence. Apesar disso, o estudo entendeu que tanto
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bibliotecários quanto professores buscam o entendimento do processo que envolve a
pesquisa, no desejo de aprender e, assim, envolver e animar os estudantes.
Parafraseando Campello e Oliveira (2016, p. 192), constatamos que a pesquisa escolar no Brasil é ainda um tema preocupante. Se entendermos que a pesquisa colabora
para o desenvolvimento de cidadãos, mais críticos e autônomos, precisamos encontrar
meios mais eficazes de desenvolver a pesquisa nas escolas.
2.4 AVALIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
As bibliotecas escolares deveriam passar por avaliações constantes, o próprio
Ministério da Educação, juntamente com a Organizações dos Estados Ibero-Americanos
– OEI - recomenda: “o diagnóstico periódico das bibliotecas escolares mediante o
emprego de procedimentos e instrumentos de avaliação semelhantes, que permitam
detectar a avaliação comparativa dos indicadores utilizados” (BRASIL; OEI, 2011, p.110).
Entretanto, os órgãos não definem quais deveriam ser estes instrumentos, embora os
indicadores GEBE já haviam sido publicados, em 2010. Em um levantamento feito por
Campello (2012) referente a trabalhos sobre avaliação de bibliotecas, constatou-se que
de 1979 a 2011 foram feitos apenas 18 trabalhos avaliativos de bibliotecas escolares. Os
diagnósticos estudados apresentam uma visão geral das condições das bibliotecas
escolares brasileiras. A autora constatou uma falta de critérios no que se refere à coleta
e à análise dos dados:
A variedade de procedimentos de coleta e análise dos dados utilizados em cada
diagnóstico impossibilitou inferências e conclusões mais aprofundadas. No conjunto, esses trabalhos compõem um retrato parcial da biblioteca escolar no país,
confirmando a situação precária dessas instituições e tornando mais visíveis os
problemas existentes (CAMPELLO et al., 2012. p.1).

O resultado desse levantamento foi a constatação da precariedade das bibliotecas
escolares brasileiras que, em sua maioria, estavam instaladas em espaços inadequados,
sendo muitos deles compartilhados com outros setores da escola, acervos foram
considerados mínimos e não condizente com as necessidades e faixa etária dos
estudantes, além de profissionais não habilitados. Nesses estudos havia uma crença
comum, todos acreditavam “[...] que a precariedade das bibliotecas escolares estaria
interferindo negativamente na qualidade da educação e que o desvelamento da situação,
por meio desses estudos, constituiria um alerta para os responsáveis (CAMPELLO et al.,
2012. p.7).
Como a publicação dos parâmetros GEBE, era de se esperar um aumento dos estudos avaliativos na área, no entanto, os trabalhos de avaliação de bibliotecas escolares
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que já eram escassos, tornaram-se quase que inexistentes de 2011 a 2017. A falta de
diagnósticos na área também foi percebida por Castro Filho e Campos (2014:
Acreditamos que a partir de maio/2020 quando se inicia a reger a lei 12.244 que
foi aprovada em maio de 2010, em que toda instituição de ensino sendo pública
ou privada, deve ter uma biblioteca escolar em funcionamento com bibliotecário,
apto a desenvolver suas habilidades, surgirão novas pesquisas sobre a biblioteca
escolar (2014, p.1).

Os indicadores GEBE, que deveriam dar suporte a essas avaliações, ainda não
foram devidamente utilizados, tornando a presente pesquisa um trabalho difícil e isolado
pela falta de modelos comparativos. Nesse momento de transição, as bibliotecas deveriam estar sendo avaliadas para que possam efetivamente buscar sua adequação antes
da entrada em vigor da Lei, mas o que se percebe é uma apatia na área de avaliação de
biblioteca escolar.
O mais interessante fato desse período foi constatar a evolução do censo escolar
no que se refere à biblioteca. O censo escolar, que passou a ser de preenchimento obrigatório pelas escolas em 2007, não tinha nenhum critério a respeito das bibliotecas, a
escola simplesmente comunicava se havia ou não biblioteca na escola. A partir do censo
de 2011, o INEP passou a dar orientações de como deveria ser uma biblioteca e uma
sala de leitura:
Biblioteca Espaço onde os livros ou outras fontes de informação são guardados
e podem ser consultados. Conta com o auxílio de um profissional especializado
(bibliotecário). Sala de leitura espaço destinado à consulta, à leitura e ao estudo
dos alunos (INEP, 2011).

Nessa primeira orientação, a biblioteca parece ser um depósito de livros onde os
mesmos são “guardados” e o bibliotecário um profissional dispensável, pois somente
presta um “auxilio” ao setor. A sala de leitura tem mais funções do que a própria biblioteca,
na biblioteca pode-se apenas consultar as obras guardadas, enquanto que, na sala de
leitura, pode-se pesquisar, ler e estudar. No censo de 2012, já houve uma alteração significativa:
Biblioteca Local que dispõe de coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo
ou leitura. Geralmente, a biblioteca escolar conta com o auxílio de um profissional
especializado (bibliotecário). Sala de leitura Espaço destinado a consulta, leitura
e estudo dos alunos (INEP, 2012).

A palavra “guardar” já foi retirada do texto e a biblioteca passa a ter uma coleção
não somente de livros, mas, também, outros materiais dos mais variados suportes. As
atividades que podem ser feitas na biblioteca também tiveram uma ampliação, já
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podendo-se, além da consulta, realizar a pesquisa, a leitura e o estudo. No censo escolar
de 2014, houve mais algumas alterações:
Biblioteca Local que dispõe de coleções de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte (papel, filme, CD, DVD, entre outras
mídias), destinados à consulta, pesquisa, estudo ou leitura. Geralmente, a biblioteca escolar é organizada e administrada por um profissional especializado – o
bibliotecário. Sala de leitura Espaço reservado aos alunos para consultas, leituras
e estudos. A sala de leitura não deve ser informada se estiver localizada dentro
da biblioteca (INEP, 2014).

Para ampliar o conceito de “qualquer suporte”, deixando bem claro não se tratar
apenas de material impresso em papel, mas todos os tipos de mídias disponíveis. O bibliotecário também passa a ter uma importância maior, pois agora já organiza e administra o setor, no entanto, ainda é usada a palavra “geralmente” mantendo a ideia de “não
necessário”. Em 2014 também tivemos uma mudança importante no que se refere a sala
de leitura: a sala de leitura foi desvinculada da biblioteca, desta forma até esse momento
qualquer cantinho da biblioteca poderia ser considerado uma sala de leitura. Com essa
nova exigência, desvinculou-se definitivamente a biblioteca da sala de leitura.
Em 2017, observamos mais um avanço:
Biblioteca Local que dispõe de coleções de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte (papel, filme, CD, DVD, entre outras
mídias), destinados à consulta, pesquisa, estudo ou leitura. Geralmente a biblioteca escolar é organizada e administrada por um profissional especializado – o
bibliotecário. Somente deve ser informada quando o espaço em que se encontra
é de uso exclusivo para esse fim. Sala de leitura: espaço reservado aos alunos
para consultas, leituras e estudos. A sala de leitura não deve ser informada se
estiver localizada dentro da biblioteca (INEP 2017, p. 28).

Essa orientação do censo de 2017 foi um passo fundamental para ampliar a ideia
de biblioteca na escola. A biblioteca agora necessita de um local exclusivo, não podendo
mais ser considerada biblioteca para o censo escolar as estantes no canto da sala de
professores, do refeitório, da secretaria da escola e em tantos outros setores em que a
biblioteca era apenas uma coadjuvante.
Fica evidente o desenvolvimento do conceito de biblioteca pelo INEP através do
censo escolar. De um local de guarda dos livros a um lugar de consulta, pesquisa, leitura
e estudo com espaço exclusivo em apenas alguns anos. Compreendemos que falta,
ainda, reconhecer o bibliotecário como uma figura indispensável na biblioteca escolar, ter
um espaço condizente com os serviços prestados, ter o equipamento necessário, enfim,
esperamos que as mudanças continuem acontecendo. Espera-se que no futuro, o censo
escolar chegue ao nível dos parâmetros GEBE, afinal eles foram desenvolvidos
justamente para dar um caminho correto as escolas e a classe política para implantar ou
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readequar as bibliotecas escolares, tornando o local condizente com os estudos
científicos da área de biblioteca escolar.
O Censo Escolar é, também, importante para as bibliotecas escolares no que se
refere a definição de recursos a serem distribuídos. São contabilizados os números de
matrículas de cada instituição, assim determinado qual o montante necessário para “a
execução de programas e políticas públicas na área da educação, como a distribuição
de livros, o transporte escolar, a instalação de bibliotecas [...]” (BRASIL, 2017). Com a
promulgação da Lei 12.244 de 2010, os dados do Censo escolar podem ser usados para
verificar a quantidade de bibliotecas faltantes e, distribuir os recursos necessários para o
efetivo cumprimento da lei.
O próprio Ministério da Educação e Cultura – MEC -, em notícia vinculada na
ocasião da publicação da Lei, indicam que grande parte das escolas públicas e privadas
não possuíam biblioteca. “Das 152.251 escolas de ensino fundamental, 52.355 tem
bibliotecas (e 99,8 mil não têm); no ensino médio, das 25.923 escolas, 18.751 tem
biblioteca (7,1 mil não têm)” (BRASIL, 2010b). Revelando que a lei de universalização
das bibliotecas criava para as escolas um grande desafio de se adequarem no tempo
proposto de dez anos.
O gráfico a seguir mostra a porcentagem de bibliotecas escolares de ensino fundamental e médio no período de 2010 para verificar as mudanças ocorridas com a publicação da lei de universalização e se as instituições estão trabalhando para se adequar no
prazo determinado.

Gráfico 1 - Variação da quantidade de bibliotecas escolares de 2010 a 2016.
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As bibliotecas escolares brasileiras tiveram um aumento de 5% no período, demonstrando que não atingirão a meta no tempo previsto. Em relação ao estado de Santa Catarina, houve um aumento de 3% para as bibliotecas de Ensino Fundamental e um decréscimo de 12 % nas bibliotecas de Ensino Médio. Este valor pode ter sido reduzido em
virtude do aumento das exigências do INEP para considerar os espaços compartilhados
com biblioteca. As escolas de Santa Catarina dificilmente cumprirão a meta no prazo. Em
Caçador, as escolas públicas de Ensino Fundamental também tiveram um aumento de
7%, enquanto que as sete escolas de Ensino Médio da cidade já contavam com bibliotecas em 2010 e mantiveram o resultado. Em Caçador, as escolas de Ensino Médio já
cumpriram a meta, as seis escolas existentes, em 2010, já tinham biblioteca e, em 2016,
passou-se para sete escolas e manteve-se o índice de 100%. O índice de 75% das escolas de Ensino Fundamental demonstra que é possível cumprir a meta até 2020. Quanto
aos dados das escolas da rede municipal de Caçador, em 2010, só haviam 54% de bibliotecas nas escolas do município e, em 2016, já estavam em 67%, um aumento de 13%
demonstrando que existe um esforço no sentido de se adequar à lei dentro do prazo
programado.

3 A EDUCAÇÃO EM CAÇADOR

A história da educação em Caçador teve início quase mágico, como um súbito despertar, um abalo inesperado, uma “aurora precursora”. Esse começo inusitado se deve
ao fato de ter iniciado antes mesmo de existir uma sala de aula, antes de existir uma
única escola, antes mesmo de existir uma cidade. Essa história começou quando uma
professora estrangeira, Albina Mosconi, desembarcou do trem em terras do Contestado.
Por isso, não por acaso, sua escola se chamou Aurora, como um começo de tudo. A
professora em questão, vinda da longínqua Itália, ainda esbarrando no português, mas
fluente em francês, desceu em solo caboclo com sonhos e aspirações incompatíveis com
a realidade da nova vila. Uma realidade de salas sem vidros nas janelas, de alunos em
alojamentos improvisados e de banhos frios de água de poço nas manhãs cobertas de
geada do Alto Vale do Rio do Peixe. Seu marido entrou nesse desafio, tornando-se o
articulador, buscando recursos para a construção e expansão da primeira escola e, também, como engenheiro, foi o seu construtor, deixando-a livre para dedicar-se ao magistério. Juntos criaram uma escola de referência, “no meio do nada”, tendo como paisagem
de fundo uma floresta de araucárias. Essa escola rapidamente adquiriu fama e começou
a atrair alunos de famílias mais abastadas de cidades distantes que podiam arcar com
os custos (THOMÉ, 1993). Essa história tão incrível deveria ter transformado Caçador
em um grande polo educacional; de certa forma transformou, mas não para todos, infelizmente.
O surgimento de várias escolas em bairros carentes e afastados do centro do município voltados para a classe operária foi marcada por dificuldades. Um bom exemplo é
a escola Ulisses Guimarães, situada no bairro Bom Sucesso. A escola, assim como a
própria vila que deu origem ao bairro, tem uma bela história, marcada pela colaboração
e participação da comunidade. A vila teve suas casas e sua escola construída em regime
de mutirão pelos próprios moradores do bairro. A escola era um tipo de sede coletiva
utilizada para diversos fins, era usada como templo religioso de várias religiões, organizando missas em um horário e, logo a seguir, um culto evangélico ou uma cerimônia de
casamento protestante. Todos os moradores convivendo na mais perfeita harmonia. A
sede também era usada para reuniões da Associação de Moradores e para funerais. Por
tudo isso, a nova vila passou a ser chamada de Mutirão (CAÇADOR, 2015).
Esses dois polos marcam, até hoje, as condições educacionais em Caçador. Os
dados mostram que, embora a cidade tenha se desenvolvido e intitulando-se “Capital
industrial do meio-oeste” (LICKFELD, 2012), o certo é que grande parte da população
não compartilhou esse desenvolvimento econômico, social e educacional. Perdura, de
forma marcante na cidade, a desigualdade social, sendo mais evidente pelos dados da
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educação. O nível de escolaridade dos cidadãos é o dado mais preocupante registrado
em Caçador.
Os dados das matrículas realizadas pelas escolas públicas de Caçador12 revelam
uma triste realidade, um grande percentual dos caçadorenses de baixa renda, ou seja,
os estudantes de escolas públicas, desistem de estudar ainda no Ensino Fundamental.
Acompanhando a evolução dos dados nos três últimos anos do censo escolar,
verificamos uma lacuna entre os estudantes que ingressam no Ensino Fundamental, no
sexto ano, e os alunos que realizam a matrícula no nono ano, ou seja, os possíveis
concluintes do Ensino Fundamental.
Gráfico 2 - Número de matrículas

Fonte: Dados do Censo Escolar, 2016.

Estes dados demostram que as crianças, a partir dos dez anos de idade, começam
a ter grande dificuldade de continuar os estudos. As causas para este fenômeno podem
ser muitas, sendo necessários estudos aprofundados para entender as possíveis causas.
Em conversa informal com algumas mães cujos filhos já adultos não concluíram o Ensino
Fundamental, obtivemos relatos bem parecidos. Todas relataram o mesmo processo: os
filhos tinham dificuldade em aprender e começavam a repetir de ano até que não queriam
mais ir na escola. Nessas conversas ouvimos muitos discursos de conformismo como:
“não era para ser” e “paciência”, e também de acusação: “eles eram burros”, “eles nunca
gostaram de estudar”. Todas tinham a convicção de que a escola poderia ter dado um
futuro melhor para seus filhos, mas isso não ocorreu por falha do estudante e não da
escola ou da educação. Sendo incapazes de criticar os professores ou as condições de
ensino, como as aulas não são pagas diretamente, talvez sejam consideradas por essas

12

Dados do censo escolar, 2016. Disponibilizado pela Fundação Lemmann E Meritt. Disponível em:
<http://www.qedu.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2018.
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mães como uma dádiva e não um direito. Estas pessoas foram sempre inferiorizadas e
realmente sentem-se inferiores, logo, somente uma educação de qualidade pode libertálas dessa condição.
No ano de 2014, dos 1355 alunos que ingressaram no sexto ano do Ensino
Fundamental anos finais, somente 454 chegaram ao nono ano: uma defasagem de 780
estudantes. Em 2015, de 1468 estudantes, apenas 895 se matricularam no último ano do
Ensino Fundamental: uma defasagem de 573 indivíduos que, de alguma forma,
desistiram pelo caminho. Em 2016, essa defasagem foi de 405 alunos, com 1272
matriculados no sexto ano e 867 matriculados no nono ano.
Ou seja, em 2014, somente 33,5% dos alunos ingressantes no sexto ano
matricularam-se para terminar o Ensino Fundamental. Em 2015, houve um aumento
significativo, passando para 60,9% e, para o ano de 2016, 68,1 % demostrando que estes
índices estão em elevação (FUNDAÇÃO LEMMANN E MERITT, 2012). Mesmo com esse
cenário, centenas de estudantes ficam pelo caminho da evasão todos os anos. Os dados
apresentados sinalizam a existência de uma barreira imposta aos jovens caçadorenses
ainda no início de sua vida escolar. Os indivíduos que conseguem ultrapassar esse
obstáculo, normalmente, finalizam o Ensino Médio. Isso acaba funcionando como uma
grande peneira social, em que os alunos com condições financeiras menos favorecidas
são deixados para trás para servirem de mão de obra barata. Um estudo sociológico
aprofundado seria recomendado para conhecer todas as possíveis causas e implicações.
3.1 AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CAÇADOR
Diante desse quadro educacional da cidade, o que se pode esperar das bibliotecas
escolares? Elas que estão no final da lista das prioridades, tanto do poder público quanto
das próprias escolas. Era de esperar-se que nem houvesse biblioteca nas escolas; no
entanto, grande parte das escolas do município possui, pelo menos, uma sala
denominada biblioteca. Ou seja, pela informação obtida diretamente na Secretaria de
Educação, das 16 escolas municipais, apenas duas não possuem biblioteca.
Quanto às melhorias que o município tem realizado para desenvolver o setor,
houve a abertura de um concurso público, em 2015, para a vaga de auxiliar de biblioteca;
dessa forma, evitando que pessoas com problemas de saúde ou em vias de
aposentadoria sejam realocadas na biblioteca. O cargo em questão exigiu formação
superior na área de licenciatura o que diminuiu muito a quantidade de candidatos, não
suprindo a quantidade de vagas existentes, obrigando as escolas a contratarem pessoal
temporário para o cargo. Essas medidas foram fundamentais para que as bibliotecas das
escolas tivessem um profissional exclusivo em horário integral no setor. Foi realizado,
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também, em 2015, o concurso para uma vaga de bibliotecário, que, infelizmente, não foi
preenchida.
Percebendo as dificuldades pelas quais o município estava passando e sabendo
que os novos auxiliares de biblioteca não tinham nenhum tipo de formação na área, a
autora dessa dissertação, bibliotecária do IFSC campus Caçador, propôs uma parceria
do IFSC com a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do então Secretário Paulo
Roberto Gonçalves, um projeto que visava introduzir os servidores no mundo das
bibliotecas escolares. Em março de 2016, foi dado início ao “Ciclo de oficinas para os
auxiliares de biblioteca do município de Caçador”. Nessas oficinas, foram trabalhados os
cuidados básicos com o ambiente e com os livros, a recuperação de livros danificados e
a organização geral do setor.
Ilustração 1 - Oficinas para auxiliares de biblioteca em Caçador - 2016

Fonte: Site do IFSC. Disponível em: < https://linkdigital.ifsc.edu.br/2016/03/28/oficinas
-para-auxiliares-de-biblioteca-em-cacador/>. Acesso em: 10 abr. 2017
.

Depois desse primeiro contato com os auxiliares de biblioteca, foi criado um grupo
no aplicativo WhatsApp para a troca de informações. Nessas conversas, surgiu a necessidade de uma qualificação maior na arte de contação de histórias. Então em maio de
2017, foi realizada uma nova edição do projeto com várias oficinas, desta vez, voltadas
ao desenvolvimento da leitura e à dinamização da biblioteca através da contação de histórias. Nesse novo ciclo de oficinas, trabalhou-se postura, voz, interpretação e criação de
materiais voltados para a contação de histórias. O projeto teve a participação de pessoas
envolvidas com teatro, como os participantes do Grupo Teatral Prefácio e, também, contou com a colaboração da atriz e diretora teatral, Lú Paes, e da artesã, Luli Santos. O
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curso teve duração de 40 horas e foi encerrado somente em agosto com uma apresentação dos auxiliares de biblioteca para a direção do IFSC, para os responsáveis pela
Secretaria de Educação e para os diretores das escolas.
Ilustração 2 – Abertura do 2º Ciclo de Oficinas - 2017

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Caçador. Disponível em: <http://
www.caca dor.sc.gov.br/portalhome/noticias/educacao/5022-profissionais-da-educacao
-partici pam-de-capacitacoes >.Acesso em: 10 ago. 2017.

Ilustração 3 – Aula de materiais para contação de histórias – 2017
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Ilustração 4 – Aula de expressão corporal – 2017

Fonte: Site do IFSC Caçador.
Disponível em: <https://www.facebook.com/IFSC.CACADOR/photos/pcb.854900351333441/
854900078000135/?type=3&theater>. Acesso em: 11 ago. 2017.

Todos esses esforços foram em prol da formação dos auxiliares de biblioteca do
município. No entanto, cabe enfatizar que não basta somente ter pessoal capacitado, é
preciso muito mais do que isso para existir de fato uma biblioteca; é necessário espaço
físico adequado, condições de trabalho e um acervo atualizado.
Para que exista efetivamente uma biblioteca escolar, é necessário que o setor tenha
as características a seguir (CAMPELLO, 2010, p. 9):
a) conta com espaço físico exclusivo, suficiente para acomodar:
− o acervo,
− os ambientes para serviços e atividades para usuários,
− os serviços técnicos e administrativos.
b) possui materiais informacionais variados, que atendam aos interesses e necessidades dos usuários;
c) tem acervo organizado de acordo com normas bibliográficas padronizadas,
permitindo que os materiais sejam encontrados com facilidade e rapidez;
d) fornece acesso a informações digitais (internet);
e) funciona como espaço de aprendizagem;
f) é administrada por bibliotecário qualificado, apoiado por equipe adequada
em quantidade e qualificação para fornecer serviços à comunidade escolar.

Como já mencionado anteriormente, as bibliotecas não serão identificadas pelo
nome ou escola, mas por personagens da literatura infantil. As fotos publicadas nessa
pesquisa foram autorizadas pela Secretária Municipal de Educação, professora Josete
Maria de Lemos Estrowispy (Anexo A).
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3.1.1 Biblioteca Emília
A biblioteca contava com uma ampla sala, que foi recentemente reduzida em cerca
de 60% da sua área inicial, para dar espaço a uma nova sala de aula. O processo foi
realizado mesmo com a contrariedade de parte da comunidade escolar. O espaço, que
já não era o ideal, ficou reduzido a um corredor com uma salinha no fundo, onde é armazenado o acervo. Os alunos são levados em fila pelo corredor estreito para realizar o
empréstimo. Algumas estantes contém, exclusivamente, livros didáticos. O local também
é usado como arquivo de documentos da escola e para o armazenamento de materiais
diversos como troféus, jogos e brinquedos. A única mesa reservada aos usuários estava
ocupada com livros didáticos no momento da visita da pesquisadora. Segundo os atendentes, a biblioteca apenas realiza os empréstimos domiciliares exigidos pelos professores. O ambiente não é aconchegante, nem convidativo. Os alunos parecem ter muita
pressa em pegar um livro e sair da sala. A biblioteca não possui nenhum computador.
Ilustração 5 – Corredor de empréstimo.

55

Ilustração 6 - Sala do acervo

3.1.2 Biblioteca Chapeuzinho Vermelho

A biblioteca possui uma sala ampla, no entanto, a quantidade de material e a má
distribuição das estantes prejudicou o aproveitamento dos espaços. Também se oferece
aos usuários bancos de madeira sem encosto, compridos e largos que não apresentam
conforto para leitura. A sala tem uma mesa grande para a utilização dos servidores na
confecção de materiais didáticos e de decoração. A biblioteca não possui mesas para os
usuários realizarem qualquer tipo de trabalho ou pesquisa. O acervo, mesmo sendo numeroso, está visivelmente desatualizado com muitas enciclopédias antigas. Um terço do
material estocado não pertence ao setor, na grande maioria trata-se de documentos antigos da escola e livros didáticos que não foram utilizados. O empréstimo domiciliar também é realizado somente a pedido dos professores.
A biblioteca é tratada como uma sala de trabalho pelos atendentes e professores,
deixando de ser uma biblioteca escolar. O auxiliar de biblioteca no momento da pesquisa
estava muito atarefado, recortando gravuras ao mesmo tempo em que pesquisava na
internet opções de desenhos e recebia novas instruções e tarefas dos professores. O
belo espaço externo que possui é muito pouco utilizado – apenas os professores da Educação Infantil tomam a iniciativa de levar os alunos até o local e realizar atividades de
contação de histórias sem nenhum envolvimento com a biblioteca. O espaço possui um
computador para a utilização do auxiliar de biblioteca e dos professores. A biblioteca não
dispõe de nenhum computador para pesquisa dos usuários.
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Ilustração 7 – Disposição das Estantes

Ilustração 8 – Bancos dos usuários

3.1.3 Biblioteca Cinderela

A biblioteca foi recém-inaugurada, pois, até 2016, a escola não possuía biblioteca.
Os livros que estavam espalhados pela escola foram direcionados para a nova sala. Muitos livros novos também chegaram. Foi contratado um servidor para trabalhar na biblioteca, o qual organizou o acervo e todo o ambiente.
A sala, apesar de não ser muito grande, é organizada com os móveis bem distribuídos, com bom aproveitamento do espaço. É um ambiente agradável e convidativo, com
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gravuras infantis. Os alunos mais novos podem sentar no tatame colorido e ouvir histórias
do próprio servidor locado na biblioteca. Para os alunos mais velhos, existem duas mesas
grandes utilizadas para leitura e para realização de tarefas escolares. As estantes são
baixas e acessíveis aos usuários. A biblioteca não possui livros didáticos, nem computadores, somente livros para os professores e de literatura infantil para os alunos. A servidora, visivelmente feliz com seu trabalho, desenvolve pequenos projetos de leitura e contação de histórias.
Ilustração 9 – Espaço bem aproveitado

Ilustração 10 – Cantinho da Contação de Histórias
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3.1.4 Biblioteca Menino Maluquinho

Com uma sala bem pequena, a biblioteca é utilizada somente como um espaço de
trabalho para a confecção de materiais didáticos e de decoração. A biblioteca realiza
empréstimo domiciliar a pedido dos professores e não existe um espaço para contação
de histórias ou pesquisa escolar. Os livros estão inacessíveis para os estudantes, que
apenas podem retirar os títulos previamente escolhidos pelos professores. Um grande
armário é utilizado para guardar materiais didáticos diversos. O espaço possui um computador para o uso dos servidores da escola e nenhum para pesquisa dos usuários. A
sala fica próxima à secretaria da escola e à sala de direção, mais parecendo uma extensão destes ambientes. No momento da pesquisa, vários professores e o auxiliar e biblioteca trabalhavam na confecção de viseiras e mapas para uma apresentação da escola.

Ilustração 11 - Sala utilizada para outros fins.

3.1.5 Biblioteca Peter Pan
A biblioteca está instalada num espaço privilegiado da escola. É uma sala grande,
que recentemente passou por uma reforma em que foram pintadas as paredes e reorganizadas as estantes. Com um servidor atuante, a biblioteca é um ambiente agradável e
convidativo, utilizado para contação de histórias e para assistir a filmes indicados pelos
professores. A biblioteca não fica aberta nos intervalos, porque o servidor precisa ficar
no pátio para ajudar a cuidar os alunos. No contraturno, os alunos utilizam a biblioteca
para a realização de tarefas e podem escolher livremente os livros que gostariam de ler,
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embora a biblioteca também trabalhe com indicação prévia de livros. Possui mesas, pequenas “classes”, em que os alunos fazem os deveres escolares. Os livros didáticos estão muito presentes no acervo e nenhum computador está disponível na sala.
Ilustração 12 – Reforma da biblioteca

Ilustração 13 – Reforma concluída
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3.1.6 Biblioteca Chapeleiro Maluco

A biblioteca era composta de um grande espaço, com a metade de sua área destinada ao acervo e à pesquisa e, a outra metade, um espaço espetacular conhecido como
“Praça da Leitura”, era utilizado para vários projetos de leitura e de contação de histórias.
A área foi dividida: a praça hoje é utilizada como sala de jogos. No local, durante os
intervalos, os alunos jogam principalmente pingue-pongue. Com seu tamanho reduzido,
a contação de histórias passou para a entrada da biblioteca. É um ambiente muito agradável com pufes coloridos feitos de pneus reciclados, uma ideia criativa e barata que
encanta os alunos. Mesmo com a redução, a biblioteca é a maior de toda as bibliotecas
da rede municipal.
Possui um servidor muito prestativo e alegre, tornando o local particularmente agradável e um bom ponto de encontro dos alunos. Embora com um ótimo espaço, a biblioteca poderia ser mais bem aproveitada. A grande quantidade de arquivos de aço próprio
para escritório demonstra que o local é utilizado para arquivamento de documentos da
escola. Uma parte expressiva do acervo é composto de livros didáticos. Um computador
está disponível para o uso exclusivo do auxiliar de biblioteca, inclusive durante a visita foi
manifestado o desejo de informatizar a biblioteca e solicitada a colaboração da pesquisadora nesse processo.
Ilustração 14 – Espaço perdido
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Ilustração 15 – Contação de histórias deslocado para a entrada.

3.1.7 Biblioteca Pequeno Príncipe

Com o espaço de uma sala de aula grande, a biblioteca parece maior do que realmente é pelo fato de possuir poucos móveis, com apenas uma mesa redonda e três cadeiras para a utilização dos usuários. Metade do acervo é constituído de livros didáticos.
Embora o espaço permita a contação de histórias, o local não é utilizado para esse fim.
A pesquisa também é muito pouco utilizada e, quando solicitada, é feita nos próprios
livros didáticos. Essa biblioteca possui uma particularidade que a diferencia das demais:
segundo o auxiliar de biblioteca lotado no setor, a biblioteca é muito utilizada pelos moradores do bairro como biblioteca pública. Os moradores encontraram na biblioteca uma
opção de leitura e foram bem recebidos pela escola. O atendente trabalha também como
uma espécie de secretário, realizando fotocópias para os professores e imprimindo documentos escolares. Há um notebook para a realização dessas tarefas, a biblioteca não
possui computadores para a utilização dos usuários.
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Ilustração 16 – Espaço desperdiçado

3.1.8 Biblioteca Pinóquio

Esta biblioteca não pode ser considerada uma biblioteca escolar. Dispõe de um espaço pequeno, que é compartilhado com a secretaria da escola. O atendente trabalha
como secretário da escola, ficando sua função original em segundo plano. Embora realize
o empréstimo domiciliar e tenha boa vontade em atender os estudantes, o local não possui as condições mínimas para o atendimento. A sala não tem lugar para acomodar os
usuários e para realizar o empréstimo: os pequenos leitores precisam esperar sua vez
na fila geral dos atendimentos da secretaria.
Ilustração 17 – Secretaria/biblioteca
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3.1.9 Biblioteca Gato De Botas

A escola possui uma sala denominada biblioteca, só abrindo em horários agendados para receber os alunos que apenas retiram os livros indicados pelos professores. É
uma sala bem pequena, sem computadores e sem cadeiras. A escola não tem auxiliar
de biblioteca, por isso, a diretora da escola ou a secretária atende os alunos nos horários
agendados. Como a sala fica boa parte do dia fechada, os professores procuram utilizála para os mais diversos fins. Muitos projetos são desenvolvidos nesse espaço, inclusive
aulas de judô.
Ilustração 18 – Judô na biblioteca

3.1.10 Biblioteca Saci Pererê

Embora seja uma sala minúscula, a biblioteca é muito ativa devido às características
do seu auxiliar de biblioteca que, de forma descontraída, reúne os alunos para contar
histórias divertidas, fantasiado com os mais engraçados figurinos e com uma maquiagem
caprichada. No momento da pesquisa, tivemos a satisfação de assistir parte da história
que envolvia lobos e uma donzela em perigo. O ambiente estava abafado, mas, mesmo
assim, os alunos prestavam atenção e soltavam “gritinhos” de contentamento. No final
da apresentação, os alunos saíram felizes e suados da sala. Apesar da boa vontade e
do dinamismo do atendente, essa biblioteca está em um local improvisado. O acervo é
pequeno e composto basicamente de livros de literatura infantil. O cenário exagerado
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esconde os livros e as estantes, desconfigurando o ambiente. A sala tem apenas uma
cadeira e uma classe para o atendente e nenhum computador.
Ilustração 19 – Cenário escondendo os livros

3.1.11 Biblioteca Bruxa Onilda

A escola ainda não possui biblioteca. Um dos professores mostrou o acervo da escola, que está colocado em duas estantes na sala dos professores. Diferente das outras
escolas, que sempre afirmam ter biblioteca, mesmo possuindo apenas estantes improvisadas com alguns livros e colocadas dentro de outro setor, nessa escola os servidores
tinham consciência de que a escola não tinha biblioteca. Os responsáveis já solicitaram
um auxiliar de biblioteca para a prefeitura, mas ainda aguardam uma solução.
Ilustração 20 – Estantes sem biblioteca
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3.1.12 Biblioteca Patinho Feio

Uma escola cativante. É assim que se pode definir esta escola. Cercada de árvores,
com uma linda vista e um ar rural, a escola parece um retiro. Mesmo a circulação de
alguns alunos não quebra a paz e o sossego do lugar. A pequena escola, com poucos
estudantes, tem recursos limitados. Os professores driblam as dificuldades e inventam
soluções criativas para resolverem os seus problemas. Como não existe biblioteca, os
livros são guardados caprichosamente em caixas forradas na sala dos professores. O
professor retira uma caixa de livros de cada vez e leva para serem emprestados na sala
de aula. Esse fica responsável por devolver a caixa com todos os livros dentro. Foram
confeccionadas bolsas de pano para os alunos levarem os livros emprestados. Alguns
professores vestidos de personagens circulavam pelos corredores, revezando-se nas salas de aula para contar histórias. Este parece ser um hábito constante na escola. Mesmo
tendo-se uma ótima impressão da escola, infelizmente, ela não possuí uma biblioteca
escolar.
Ilustração 21 – Acervo encaixotado.

3.1.13 Biblioteca Cachinhos Dourados

Esta escola não possui biblioteca. O acervo, voltado aos professores, está em um
armário na sala dos mesmos e o acervo destinado aos alunos encontra-se em prateleiras
nas salas de aula. A diretora espera que, em 2018, seja iniciada a obra de um novo prédio
com salas de aula e a biblioteca. Ainda não existe nenhuma previsão para a contratação
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de um auxiliar de biblioteca. Com a finalização das obras, a direção acredita que até 2019
a escola venha a ter uma biblioteca e um funcionário responsável pela mesma.
Ilustração 22 – Livros dos professores

Ilustração 23 – Livros dos alunos
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3.1.14 Biblioteca Bela Adormecida
Uma biblioteca situada em uma sala de aula com um bom espaço. Possui televisão
e aparelho de DVD para os alunos assistirem filmes indicados pelos professores. O funcionário permanece na biblioteca nos intervalos, permitindo que os alunos retirem livros
livremente sem a indicação dos professores. Também, conta-se com o trabalho de títulos
predeterminados pelos professores. Eventualmente, o espaço é utilizado para contação
de histórias. O auxiliar de biblioteca é uma pessoa meiga, que se envolve com os alunos
como se fosse um deles. A biblioteca não tem computadores e as poucas pesquisas que
são feitas no local dependem de livros didáticos e enciclopédias muito antigas e incompletas. Mesmo assim, o ambiente é muito agradável, com cortinas apresentando delicadas figuras de personagens infantis.
Ilustração 24 – Personagens nas cortinas

3.1.15 Biblioteca Rapunzel
A biblioteca foi colocada dentro da sala dos professores. Um grande armário planejado foi construído para abrigar o acervo. As estantes imponentes atingem o teto da sala
e chamam a atenção pela beleza e organização. Uma bancada serve de mesa para o
auxiliar de biblioteca, que fica resignado a esse canto da sala. Os livros bem colocados
nas prateleiras revelam seu pouco ou nenhum uso. A altura os afasta e protege das mãos
profanas dos leitores, como torres medievais protegiam princesas indefesas. Do outro
lado da sala, professores sérios estudam e preparam suas aulas num silêncio constrangedor. Os alunos entram cabisbaixos na sala enfrentando seus medos, possivelmente
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sentindo que estão em território inimigo. Sussurram um pedido ao atendente e o tempo
parece não passar. Ao ser efetivado o empréstimo, os alunos saem quase que correndo
da sala, o livro vai colado no peito. Parece ficção, mas é o dia a dia dos que desejam
retirar um livro nessa escola. Para os usuários, não existe nem mesa, nem cadeira e o
único computador da sala é para uso dos professores.
Ilustração – 25 Estante nova

3.1.16 Biblioteca Sereiazinha
A biblioteca era um espaço repleto de estantes com livros didáticos. No momento
da pesquisa, o espaço estava passando por uma reforma. Possuia o mesmo tamanho
que as demais salas de aula, e estava sendo remodelada. Foram eliminados muitos dos
livros didáticos e criado um espaço infantil com pufes para contação de histórias. O
auxiliar de biblioteca ganhou um avental próprio para este trabalho e muitos fantoches
estavam sendo criados.
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Ilustração 26 – Nova biblioteca

3.2 DADOS OBTIDOS NA PESQUISA

Com o avanço da pesquisa foi possível constatar que três escolas da rede municipal
não possuíam um espaço denominado biblioteca, embora todas as escolas tenham estantes com livros espalhados pelos setores. Uma das bibliotecas tem o espaço compartilhado com outro setor, trata-se de biblioteca e secretaria, uma visivelmente dificultando
o trabalho da outra ao tratar-se de um espaço muito reduzido. Duas escolas instalaram
suas bibliotecas em espaços improvisados, ou seja, salas menores que 25 m² e, por essa
razão, mesmo tendo uma sala exclusiva, estes ambientes não são adequados para bibliotecas. Encontramos, também, outras duas escolas da rede em situação mais difícil, são
bibliotecas que além de estar em espaços improvisados (sala menores que 25 m²), têm
seu espaço compartilhado. Felizmente, localizamos seis bibliotecas com espaços intermediários, ou seja, possuem entre 30 e 48 m², bem melhores e exclusivos do setor. De
toda rede municipal, apenas duas bibliotecas possuem espaço considerado adequado
pelos parâmetros GEBE, que é de 50 m².
Das bibliotecas estudadas, foi constatado que nenhuma tem catálogo informatizado,
a maioria também não possui catálogo manual e apenas algumas bibliotecas possuem
listagens dos livros para controle do acervo. Outra constatação é que a rede municipal
não possui nenhum bibliotecário em seu quadro de funcionários e que grande parte dos
auxiliares de biblioteca atuam em atividades paralelas, ou, então, desempenham outra
função dentro da escola.
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A pesquisa escolar é praticamente nula nas bibliotecas da rede, não existindo computadores disponíveis para os alunos em nenhuma biblioteca e, para a consulta local,
estão disponíveis apenas livros didáticos. Desta forma, as bibliotecas somente são utilizadas para o empréstimo compulsório, por iniciativa dos professores e com livros préselecionados. Algumas bibliotecas desenvolvem projetos de leitura, mas estes projetos
não são coordenados e não têm ligação direta com as atividades pedagógicas desenvolvidas na escola, ficando dependentes de iniciativas pessoais dos servidores lotados no
setor.
3.3 AVALIAÇÃO PELOS INDICADORES GEBE
Nas questões “1”, “2”, “3”, “5”, “6”, “7” e “8”, foi necessário acrescentar um item (fora de
padrão) no questionário, devido a algumas bibliotecas estarem muito abaixo do nível básico e não se enquadrarem em nenhuma das alternativas.

3.3.1 Espaço Físico

A biblioteca escolar conta com espaço físico exclusivo, acessível a todos os usuários:
Quadro 8 – Espaço físico
BIBLIOTECA
EMÍLIA

ESPAÇO FÍSICO
( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( X ) nível básico ( ) nível exemplar

( ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

( ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão
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RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

A biblioteca escolar possui assentos suficientes para acomodar os usuários:
Quadro 9 – Assentos disponíveis nas bibliotecas
ASSENTOS

BIBLIOTECA
EMÍLIA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

Além de ambientes para os serviços afins, a biblioteca escolar conta com ambiente
para serviços técnicos e administrativos:
Quadro 10 – Ambiente para serviços técnicos
BIBLIOTECA
EMÍLIA

AMBIENTE SERVIÇOS TÉCNICOS
( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão
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PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

Avaliação do espaço físico: As bibliotecas não contam com espaço suficiente para
acomodar o acervo, também não contam com espaço adequado para serviços e atividades voltadas para os usuários e nenhuma biblioteca possui ambiente adequado aos serviços técnicos. Apenas duas bibliotecas, atingiram o espaço físico mínimo recomendado,
que é de 50 m², e atingiram o nível básico. As demais estão abaixo dessa medida, apesar
de três delas quase conseguirem atingir o nível básico, com 48 m² cada uma.
Assentos: na questão dos assentos para acomodar os usuários, todas as bibliotecas ficaram aquém do recomendado. Como os indicadores não especificam a quantidade
de assentos necessários, utilizamos como parâmetro a média de alunos das escolas do
município, que são de 25 estudantes por turma. Para os usuários avulsos, mais 5 assentos, e para grupos, mais 10 assentos. Portanto, para a biblioteca atingir o nível básico
precisaria acomodar 30 usuários e para pertencer ao nível exemplar teria que acomodar
40 usuários. Não foram levados em consideração nessa soma: banquetas, banquinhos,
pufes, almofadas e bancos sem encosto, impróprios para o estudo e a pesquisa. Nenhuma biblioteca atingiu o nível básico de 30 assentos.
Ambiente para serviços técnicos e administrativos: as bibliotecas não possuem
um ambiente específico para os serviços técnicos e administrativos. Em muitos casos,
para a realização desses serviços são utilizadas as mesas destinadas aos usuários. As
bibliotecas não dispõem de balcão de atendimento, mas todas têm mesas e cadeiras
para os atendentes; no entanto, somente cinco bibliotecas contam com computadores,
sendo quatro de uso compartilhado com os professores ou outros setores. Somente uma
biblioteca conta com um computador de uso exclusivo do auxiliar de biblioteca.
Avaliação pelos indicadores: o espaço físico das bibliotecas da rede é inadequado.

3.3.2 Acervo

A biblioteca conta com acervo de livros compatível com o número de alunos:
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Quadro 11 – Acervo
BIBLIOTECA
EMÍLIA

ACERVO
( X) nível básico

( ) nível exemplar

CHAPEUZINHO VERMELHO (X ) nível básico

( ) nível exemplar

CINDERELA

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

MENINO MALUQUINHO

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

PETER PAN

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

CHAPELEIRO MALUCO

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

PEQUENO PRÍNCIPE

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

PINÓQUIO

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

GATO DE BOTAS

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

SACI PERERÊ

( X) nível básico

( ) nível exemplar

BRUXA ONILDA

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

PATINHO FEIO

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

CACHINHOS DOURADOS

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

BELA ADORMECIDA

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

RAPUNZEL

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

SEREIAZINHA

(X ) nível básico

( ) nível exemplar

Acervo: todas as bibliotecas atingiram o mínimo necessário de títulos para atender
a Lei 12.244 de 24 de maio de 2010, que determina em seu Art. 2º, parágrafo único:
Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para
cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a
ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações
de guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares.
(BRASIL, 2010a).

A quantidade de apenas um título por aluno é considerada muito baixa, por isso, até
as escolas que não possuem biblioteca atingiram o nível básico. Algumas atingiram a
quantidade necessária para serem consideradas de nível exemplar, no entanto, elas não
contemplavam uma diversidade de gêneros textuais e fontes de informação variadas
como orienta os indicadores GEBE. As enciclopédias estão desatualizadas ou, em alguns
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casos, já foram todas descartadas. Almanaques e atlas também estão na mesma situação. Por essas limitações do acervo, as bibliotecas da rede não oferecem o serviço de
pesquisa ou, quando o oferecem, a pesquisa é realizada nos próprios livros didáticos. O
único quesito que todas têm em comum é o fato de possuírem um bom número de dicionários, devido ao processo de distribuição desenvolvido pelo PNLD.
Avaliação pelos indicadores: o acervo das bibliotecas da rede é de nível básico.

3.3.3 Computadores Ligados à Internet

Computadores conectados à internet são usados na biblioteca como fonte de informação, complementando o acervo. O número de computadores é:

Quadro 12 – Computadores para os usuários
BIBLIOTECA
EMÍLIA

COMPUTADORES PARA OS USUÁRIOS
( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

Computadores ligados à Internet: as bibliotecas da rede municipal de Caçador
não dispõem de nenhum computador conectado à internet para uso exclusivo dos estudantes e professores para pesquisa on-line.
Avaliação pelos indicadores quanto à computadores ligados à internet: as bibliotecas
da rede foram consideradas inadequadas.
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3.3.4 Organização do Acervo

O acervo é organizado para permitir que os materiais sejam encontrados com facilidade e rapidez:
Quadro 13 – Organização do acervo
ORGANIZAÇÃO DO ACERVO

BIBLIOTECA
EMÍLIA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

Organização do acervo: nenhuma das bibliotecas da rede possui um catálogo com
os livros do acervo. Alguns auxiliares de biblioteca estão elaborando planilhas improvisadas para se saber a quantidade de livros do acervo e ter-se controle de possíveis perdas.
Essas planilhas são úteis para saber se a biblioteca possui o livro solicitado pelo usuário,
mas esse controle não permite saber se o livro está emprestado e, também, não permite
a localização do livro na estante.
Avaliação pelos indicadores: quanto à organização do acervo, as bibliotecas foram
consideradas inadequadas.

3.3.5 Serviços Oferecidos

A biblioteca oferece serviços regularmente:
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Quadro 14 – Serviços oferecidos
BIBLIOTECA
EMÍLIA

SERVIÇOS OFERECIDOS
( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar (X ) fora de padrão

Serviços e atividades: a maioria das bibliotecas não oferece consulta local por
considerar o acervo desatualizado. As raras bibliotecas que oferecem esse serviço disponibilizam apenas livros didáticos para a realização das pesquisas, mantendo os alunos
presos às poucas informações já estudadas nos livros texto. Nenhuma biblioteca oferece
orientação à pesquisa. O empréstimo domiciliar é o único serviço disponível em todas as
bibliotecas da rede, embora, na maioria, seja de caráter compulsório. Nos intervalos de
aula, a maioria das bibliotecas fecha, inviabilizando o empréstimo de livros escolhidos
livremente pelos estudantes. As atividades de incentivo à leitura e contação de histórias
não são regulares e dependem da iniciativa dos servidores lotados nas bibliotecas.
Avaliação dos indicadores referente a serviços e a atividades: as bibliotecas foram
consideradas inadequadas.

3.3.6 Pessoal

A biblioteca conta com bibliotecário responsável e funcionários para atendimento
aos usuários em todos os turnos em que a escola está aberta:
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Quadro 15 – Pessoal
BIBLIOTECA

EMÍLIA

PESSOAL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPEUZINHO VERMELHO ( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CINDERELA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

MENINO MALUQUINHO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PETER PAN

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CHAPELEIRO MALUCO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PEQUENO PRÍNCIPE

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PINÓQUIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

GATO DE BOTAS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SACI PERERÊ

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BRUXA ONILDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

PATINHO FEIO

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

CACHINHOS DOURADOS

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

BELA ADORMECIDA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

RAPUNZEL

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

SEREIAZINHA

( ) nível básico

( ) nível exemplar

(X ) fora de padrão

Pessoal: as bibliotecas escolares municipais não contam com a supervisão de um
bibliotecário. Segundo a recomendação do GEBE, seriam necessários quatro bibliotecários na rede municipal de ensino de Caçador para atender a demanda das 16 escolas,
caso todas tivessem bibliotecas. A recomendação é de um bibliotecário supervisor para,
no máximo, quatro bibliotecas. Quanto ao pessoal auxiliar, das 16 escolas pesquisadas,
apenas 12 contam com auxiliares de biblioteca.
Avaliação dos indicadores de pessoal: as bibliotecas da rede foram consideradas inadequadas.
O gráfico a seguir mostra os dados finais da avaliação com a situação das bibliotecas de Caçador em relação aos indicadores GEBE. O espaço físico indica que 87,5%
das bibliotecas não possui o espaço de sala adequado a uma biblioteca, 100% das bibliotecas não possui assentos suficientes para acomodar os seus usuários e, ainda, 100%
das bibliotecas escolares não possui salas para os serviços técnicos.
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Gráfico 3 - Bibliotecas em relação aos indicadores GEBE.

Os indicadores de computadores conectados à Internet, organização do acervo,
serviços, atividades e pessoal também atingiram o índice de 100% das bibliotecas estando fora do padrão. O quesito acervo foi considerado 100% como nível básico, sendo
o único item que atingiu o índice mínimo estipulados pelos parâmetros GEBE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura e a escrita revolucionaram nossa história. O homem primitivo nos brindou
com a chave para capturar o conhecimento e, desde então, acumulamos informações
que nos permitem evoluir e transcender o nosso próprio tempo. As bibliotecas sempre
estiveram à frente desse processo, porque são as depositárias do saber humano, desde
nossos ancestrais, que acumulavam tabuletas, papiros e pergaminhos, até hoje com as
bibliotecas digitais. No passado, saber decifrar o código bastava para ter acesso à informação, pois ela era para poucos que possuíam essa habilidade e faziam parte da elite.
Atualmente, saber ler não significa ter acesso a informações relevantes, porque ela está
flutuando nas nuvens de dados, com uma quantidade incalculável de outras informações
menos relevantes. Por isso, nos dias atuais, possuir a habilidade de buscar a informação
correta é um diferencial crucial para o nosso futuro e dos nossos estudantes. Sendo oportuno que essa habilidade seja ensinada na escola, tendo a biblioteca escolar como centro
desse processo.
Com o propósito de colaborar para o desenvolvimento das bibliotecas escolares de
Caçador, nos empenhamos em estudar as bibliotecas das escolas municipais. Procuramos fazer um retrato fiel das bibliotecas da rede, sempre tendo em vista os indicadores
GEBE, mesmo sabendo que dificilmente as mesmas atingiriam os padrões exigidos devido aos problemas históricos locais que polarizaram não somente a renda, mas, também, a educação. Decorre daí o agravamento da situação das bibliotecas escolares, que
estão sempre no final das prioridades, principalmente, pelo desconhecimento de seu potencial. Durante a pesquisa, descobrimos que três escolas municipais não possuem biblioteca - coincidência ou não, são escolas que ficam na periferia, em locais carentes,
esquecidos e abandonados.
As bibliotecas escolares da rede municipal de ensino de Caçador precisam de
atenção: elas precisam fazer frente às necessidades de informação dos usuários, para
conseguirem prestar um serviço à altura de uma educação de qualidade. Hoje, a pesquisa
on-line é um caminho necessário. Os estudantes da rede pública de Caçador são, em
sua grande maioria, pessoas com pouco acesso à informação impressa ou digital de
qualidade. Ficando restritos ao material didático e às exposições do professor. Por isso,
para corrigir esta deficiência, seria necessário investimentos em acervos, em
computadores conectados à internet e pessoas capacitadas para orientar as pesquisas.
As bibliotecas da rede obtiveram índices inferiores aos desejados em relação a
quase todos os indicadores GEBE. O espaço físico, os computadores com acesso à internet, a organização do acervo, os serviços e atividades e o pessoal estão fora do padrão, e, por isso, as bibliotecas da rede municipal de Caçador não podem ser consideradas bibliotecas, mas, sim, espaços de leitura. Apenas no quesito acervo, as bibliotecas
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conseguiram atingir o nível básico, que é de um título por aluno matriculado. Esse número
não foi estipulado pelo GEBE, mas determinado pela Lei 12.244 de 2010, de universalização das bibliotecas. Por sua vez, esse é considerado um número muito inferior ao desejado, pois reduz drasticamente as opções de leitura e pesquisa colocadas à disposição
dos alunos. Caminhamos rapidamente para o final do prazo estipulado pela lei, sendo
necessário que Caçador avance e invista em novas bibliotecas e na contratação de bibliotecários para o cumprimento adequado da legislação vigente.
Os parâmetros são importantes para a comunidade escolar tomar consciência da
estrutura necessária para a sua biblioteca. Os indicadores GEBE mostraram-se eficientes
e fáceis de utilizar, podendo ser aplicados por todas as escolas interessadas em conhecer suas limitações e colaborando para criar metas para o seu aprimoramento. Por isso,
os parâmetros devem ser popularizados nas escolas de todo o país, dando oportunidade
das bibliotecas tornarem-se foco das discussões da comunidade escolar, trazendo um
novo despertar para o setor. No entanto, os parâmetros servem somente como um ponto
de partida, pois uma biblioteca escolar é muito mais que um espaço amplo, livros, cadeiras, computadores e pessoas, ela deve ser um local de encontro, de cultura, de discussão, de ideias, de conhecimento e de troca de informações. Depois dessa primeira etapa,
se faz necessário conhecer a fundo os usuários e suas necessidades, a escola e sua
missão e a influência da biblioteca no processo pedagógico, entre outros estudos complementares.
Mesmo assim, as bibliotecas escolares de Caçador foram uma surpresa positiva ao
longo desta pesquisa, principalmente, pelo seu conteúdo humano. As pessoas fazem
frente às dificuldades do setor e procuram soluções. Muitos servidores, conhecendo as
limitações do ambiente da biblioteca, levam os livros até as salas de aula ou para o pátio
da escola. São baús, carrinhos e caixas que circulam pela escola na tentativa de tornar
a leitura mais acessível aos estudantes. Em salas improvisadas, os servidores contam
histórias ou então deslocam-se para as salas de aula para contar histórias. Eles estendem tapetes, costuram almofadas, desenham personagens e estão sempre prontos para
colaborar. Contudo, esse excesso de colaboração tem um preço: a sobrecarga de trabalho fora de suas atribuições profissionais, o que acaba prejudicando o setor e, até, ofuscando a sua função primordial.
Nesse processo de observação, houve muita conversa, muitas ideias e, também,
muita empatia. A cada visita, uma revelação, um acontecimento novo, uma esperança de
melhoria e o vislumbrar de novas possibilidades. Assim como evoluí enquanto
pesquisadora, acredito que todos os envolvidos evoluíram: professores, pessoal
administrativo e direção da escola passaram a enxergar a biblioteca com outros olhos e
a planejar soluções para o setor. Com base nessa troca de ideias surgiu uma lista de 13
recomendações (Apêndice A), que não se trata de regras fixas, mas de sugestões para
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que as bibliotecas escolares do município se aproximem e se fortaleçam. Surgiu também
a ideia de criar um blog para que informações sobre biblioteca escolar fossem
compartilhadas. O blog “Transformando a biblioteca escolar”13 ainda está em fase inicial
e deve ser mais um instrumento de desenvolvimento das bibliotecas de Caçador.
As bibliotecas escolares da rede municipal de Caçador já encontram-se em
processo de mudança, ou estão tentando reinventar-se para conquistar seu espaço. O
estudo pretendeu olhar mais de perto a realidade das bibliotecas escolares, conhecer um
pouco dos seus obstáculos e conquistas. As dificuldades ficaram bem aparentes pelos
indicadores GEBE, mas, também, encontramos algumas conquistas nestes dois anos,
em que acompanhamos de perto as bibliotecas. Uma biblioteca surgiu viçosa, linda e
floriu onde não havia nada e outra ainda está por vir. Duas foram repaginadas e estão de
cara nova, encantando seus leitores e influenciando as demais. A transformação de
pneus em banquetas e caixas em estantes coloridas demostra a capacidade de superar
os obstáculos com criatividade. Mesmo as bibliotecas que parecem paradas no tempo
compensam seus usuários com pessoas comprometidas e de alto astral que contagiam
a todos, transformando o lugar em um berço para leitura e um local de encontro.
Em nenhum momento deste trabalho pensamos em exibir as mazelas do setor. O
que fizemos foi traçar um retrato fiel das bibliotecas escolares com o intuito de delinear
caminhos e propor alternativas. Logo, o trajeto mais correto a ser trilhado, sem sombra
de dúvida, é dar continuidade a este estudo, utilizando para esse fim o instrumento de
avaliação e planejamento GEBE (Anexo C): delineando metas claras para cada item,
para cada espaço e para cada serviço oferecido pelas bibliotecas da rede municipal de
ensino. Além disso, é necessário determinar prazos para que estas metas sejam
alcançadas, se possível, até o prazo determinado pela lei, (2020), pois verificamos que o
município de Caçador precisa investir em estrutura e pessoal para se adequar à
legislação. De qualquer forma, nosso propósito foi atingido, dando um ponto de partida
para o debate e a troca de informações entre as três instituições envolvidas na pesquisa,
a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Prefeitura Municipal de Caçador e o Instituto
Federal de Santa Catarina. Este trabalho veicula uma esperança de abrir novas portas
para projetos de integração e colaboração entre estas instituições, visando o
desenvolvimento de todas as bibliotecas escolares da cidade de Caçador.
Muito ainda podemos e devemos avançar para oferecer aos nossos estudantes
bibliotecas escolares que efetivamente colaborem no desenvolvimento de cidadãos
preparados para os desafios da vida moderna. Esse crescimento será efetivado quando
passarmos de pesquisas pobres em informações, baseadas em livros didáticos, para

13

Disponível em: https://transformandobibliotecaescolar.blogspot.com.br/. Acesso em: 14 mai. 2018.
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pesquisas avançadas em bibliotecas digitais. Para que isso ocorra, além de
computadores, é necessário pessoal capacitado para abrir esse mundo novo, recheado
de informações e ensinar como filtrá-las, interpretá-las, e usá-las. Isto porque a tecnologia
impôs às bibliotecas e à classe bibliotecária muitos desafios, as bibliotecas se tornaram
dependentes de equipamentos modernos, e os profissionais de uma atuação mais efetiva,
com constantes atualizações. As escolas e bibliotecas da rede municipal de Caçador
precisam acompanhar estas mudanças como forma de superar antigos equívocos e,
finalmente, dar aos nossos estudantes uma visão ampliada do mundo, com possibilidade
de tornarem-se mais do que operários obedientes, mas pessoas que possam escolher
sua profissão e terem condições de ter uma vida mais plena e realizada e, principalmente,
cidadãos éticos e capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade livre
e justa.
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