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O profissional  
Bibliotecário  
e a biblioteca  

escolar 



Conforme do Censo Brasileiro de 2013, 43,9% das escolas públicas e 84,4% 

das escolas particulares de Ensino Fundamental contam com bibliotecas 

escolares ou salas de leitura. Esse percentual sobre para 87,7% nas escolas 

públicas e 93,2% nas escolas particulares de ensino médio regular (INEP, 
2014). 
 

Introdução 



Breve histórico 

•Debates sobre a biblioteca escolar na literatura somente começaram a partir de meados 

do século XIX 

•Antes da década de 1970 

•Década de 1970 – ênfase na pesquisa escolar e leitura como função da biblioteca.  

•Década de 1980 – impulso nas discussões – novas tecnologias – uso da biblioteca como 

recurso didático 

•Década de 1990 – educando como indivíduo – biblioteca contribui para formação do 

aluno 

•A importância da biblioteca não foi acompanhada da valorização do bibliotecário 



Antes da década de 1970 
 Literatura sobre biblioteca escolar  presença de muitos manuais para implantação ou 

manutenção desses espaços. 

 A educação desta época não se caracterizava pelo debate, tendo o livro-texto como base do 

processo ensino-aprendizagem.  

 Conceito tradicional de educação  habilidade cumulativa e repetitiva do aluno  biblioteca 

escolar com papel restrito ao mero depósito de livro, com a função básica da reprodução da 

ação repressora e unilateral exercida em sala de aula.  

 Dessa forma, a biblioteca escolar não era valorizada  o professor e o livro-didático  

únicos transmissores de conhecimento.  

 

Um dos motivos da existência de bibliotecas escolares geralmente frias, burocratizadas, de 

caráter punitivo e estático na escola.  

 



A década de 1970 
 Modelo capitalista de educação. Acumular conteúdos não satisfazia. 

 Educação inicia um processo de reestruturações preparar o indivíduo para a sociedade 
capitalista e debates sobre cidadania. 

 A escola agora teria que preparar um sujeito economicamente produtivo   um cidadão 
valioso.  

 Ditadura militar  a educação com função utilitarista  formação humanística x mão de obra 
qualificada.  

 Biblioteca escolar também sofre reestruturações centro de informações e de cultura  a 
serviço da comunidade escolar.  

 A literatura da década de 1970 discute ainda a importância da biblioteca escolar “para a 
auto-realização, a auto-educação do aluno e a realização de pesquisa escolar” (SILVA, 2001, 
p. 40). 

 Enfatiza a pesquisa escolar como método de ensino-aprendizagem e a leitura como uma das 
funções da biblioteca.  

 Literatura na fase da expectativa. 



A década de 1980 
 As novas tecnologias. 
 Para a biblioteca escolar  impulso em suas discussões da conceituação 

até as novas tecnologias.  
 Contradizendo o conceito tradicional  mostra a importância desse 

espaço como recurso ao processo de ensino  local alternativo. 
 A serviço dos alunos, mas também do corpo docente. 
 A prática da pesquisa escolar ganha espaço na arena de debates. Os 

estudos mostram pontos positivos e negativos. Dos pontos negativos, o 
mais criticado cópia.  

 Desenvolvimento da leitura  a importância de se formar leitores. 
 Apesar de tantos discursos  se encontra, ainda, de forma precária. 



A década de 1990 
 Educando enquanto indivíduo  o foco da ação  visto e respeitado 

com suas características próprias.  

 A biblioteca escolar ganha novas funções  contribuir para a 
formação do aluno. 

 O indivíduo  capaz de selecionar conscientemente o que é 
relevante  exercitando habilidades de leitura, pesquisa e seleção. 

 Professor  um facilitador do processo de busca  biblioteca  
espaço ideal.  

 Nesse momento, a biblioteca escolar marca definitivamente a 
necessidade de sua presença na escola. 
 



 Pesquisa escolar ganha nova valorização  possibilidades provenientes da Internet 
este processo ainda possui falhas.  

 Questão da leitura  ainda crucial e valorizada.  
 Leitura: função utilitarista + lado lúdico, de fruição e prazer. 
 Questionamentos sobre a necessidade da biblioteca escolar  sua falta em nada impede 

o processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 2001).  
 Discursos fervorosos em favor das bibliotecas escolares  sua importância ainda 

permanecia no papel. 
 Trabalhos de pesquisa desenvolvidos na década de 1990, no Brasil, mostram a biblioteca 

como um artigo de luxo, apesar de não ser quantificada pelas instâncias governamentais 
 cenário caótico na educação pública  falta de condições de funcionamento das 
bibliotecas escolares  quando existem  problemas como a falta de recursos 
humanos, dificuldades diversas com acervo, além de restrições nos serviços prestados. 

A década de 1990 



 Das diversas razões para explicar a situação da biblioteca escolar, uma 

bastante plausível é o pouco conhecimento das possibilidades de atuação da 

biblioteca no contexto escolar. Podemos citar, ainda, o pouco conhecimento 

por parte dos docentes a respeito das atividades do bibliotecário. 

Esbarramos, também, na pouca formação específica do bibliotecário para 
atuar na biblioteca escolar, com todas as suas especificidades. 

 



O Manifesto da IFLA/UNESCO 
 “O bibliotecário escolar é o membro profissionalmente qualificado, responsável 

pelo planejamento e gestão da biblioteca escolar. Deve ser apoiado tanto quanto 
possível por equipe adequada, trabalha em conjunto com todos os membros da 
comunidade escolar e deve estar em sintonia com bibliotecas públicas e outros.  

 O papel do bibliotecário escolar varia de acordo com orçamentos, currículos e 
metodologias de ensino das escolas, dentro do quadro legal e financeiro do país. 
Em contextos específicos, há áreas gerais de conhecimento que são vitais se os 
bibliotecários escolares assumirem o desenvolvimento e a operacionalização de 
serviços efetivos: gestão da biblioteca, dos recursos, da informação e ensino.  

 Em vista do crescimento dos ambientes de rede, os bibliotecários escolares 
devem tornar-se competentes no planejamento e na instrução das diferentes 
habilidades para o manuseio de novas ferramentas de informação, tanto a 
professores como a estudantes. Portanto, devem obter contínuo treinamento e 
desenvolvimento profissional.” 



A Lei 

Apesar de ser um equipamento nem sempre presente nas escolas, é importante destacar 

que a Lei no. 12.244 de 2010 (BRASIL, 2010) regulamenta que toda instituição de ensino, 

seja pública ou privada, deverá ser dotada de Biblioteca.  

Possui um prazo para a adaptação à norma de 10 anos. Sendo assim, temos a 

perspectiva de que a BE passe a se tornar presente nas escolas brasileiras. 



Alguns apontamentos da 
literatura 
•Os textos da área demonstram uma evolução no conceito de biblioteca escolar 

•Morais (2009)  - demonstra a falta de preparo para atuar na BE 

 

 



Silveira (2007)  - mostra o tecnicismo na profissão 

 

 



Campello (2009) – papel do bibliotecário como educador 

 

 

 

 

 

 

 



Alves (1992), Mota (2004) e Morais (2009)  - interação (ou não) com corpo docente 



O letramento informacional 
 Situação delicada das bibliotecas escolares. 

 Estados Unidos  na década de 80  A Nation at Risk: the imperative for 
educational reform.  

 Revolta nos bibliotecários americanos da época  início de movimentos a 
fim de mostrar a todos a importância das bibliotecas na formação dos 
discentes. (CAMPELLO, 2003). 

 



Necessidade do bibliotecário se 

reinventar 

 

•Bibliotecário como catalisador da informação e como educador 

•Sociedade da informação  biblioteca escolar como centro de disseminação da 

informação  atividades como hora do conto, conversa com autores... 



“Desta forma, os bibliotecários necessitam se reinventar, 
adotando uma postura mais ativa, deflagrando processos e 
projetos de inovação organizacional, tanto no âmbito da 
biblioteca, quanto no âmbito das instituições de ensino.” 
(DUDZIAK, 2003, p.33) 
 
“Pode-se considerar que o letramento informacional 
constitui um passo à frente na trajetória da profissão 
bibliotecária, na busca de maior espaço para exercer seu 
papel educativo” (CAMPELLO, 2009a, p. 7). 



Considerações Finais  

• A evolução da educação no Brasil fez com que também o conceito de Biblioteca Escolar 

se modificasse através das décadas 

 

•Alteração na forma de atuação do bibliotecário no contexto escolar 

 

•Conclui-se que, para uma atuação realmente efetiva na biblioteca escolar, o bibliotecário 

deve buscar ampliar seu conhecimento humanístico, buscar ações de cooperação mútua 

com professores e ir além dos conhecimentos técnicos para trabalhar. Atuar como 

educador e mediador requer desse profissional um dinamismo e uma disposição nem 

sempre desenvolvidos durante seus anos na academia. 
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Obrigada pela atenção! 

•Contatos: 

•Biblioteca do Centro pedagógico – UFMG – tel: (31) 3409-5197 

•E-mail: quelvilela@yahoo.com.br 


