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RESUMO 

 

 

Objetiva-se analisar a biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim através 

da percepção dos alunos e professores, tendo por base as diretrizes da IFLA/UNESCO para 

biblioteca escolar e a lei 12.244. A metodologia utilizada foi fundamentada na fenomenologia 

para a verificação da percepção dos alunos e professores quanto à biblioteca do colégio. Para 

a análise da estrutura física, humana e organizacional da biblioteca foram tomadas como base 

para a elaboração do questionário as diretrizes da IFLA/UNESCO para biblioteca escolar. A 

delimitação do campo de pesquisa compreendeu alunos e professores do 3º ano do ensino 

médio sendo que responderam os questionários cinqüenta e um alunos e seis professores do 

turno matutino. Os resultados obtidos demonstraram que mesmo sem terem conhecimento das 

leis e diretrizes que norteiam a biblioteconomia em âmbito escolar, professores e alunos têm 

conhecimento da função básica da biblioteca: de servir como apoio ao ensino-aprendizagem, 

mas que esta não é uma realidade vivenciada pela comunidade escolar. 

 

 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Percepção de alunos e professores. Lei 12.244. Diretrizes 

IFLA/UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

It aims to provide an analysis of the library at Colégio Estadual Waldemar Mundim 

through the perception of both students and teachers based on the IFLA/UNESCO guidelines 

in relation to the schools‟ library and law 12.244. The methodology applied was based on the 

phenomenology to verify the perspectives of both students and teachers about the school‟s 

library. To provide this analysis around the physical, human and organizational resources 

from the library the IFLA/UNESCO guidelines were taken in consideration to create an 

appliedquestionnaire for the school library. The delimitation of the research field 

comprehends both teachers and students from the senior high school grades whichever fifty 

one students and six high school teachers answered. The results came up that even though the 

sample had no idea about the guidelines and laws that surround the librarian science into the 

school field, both students and teacher acknowledge about the basic functions of a library: to 

provide support to the learning-knowledge system, yet, this is not a reality that is lived 

through the school community. 

  

Key-Words: School Library. Teachers and students perceptions. Law 12.244. IFLA/UNESCO 

Guidelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions /       

Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias 

 

GEBE  Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar 

 

PBEE  Programa de Bibliotecas das Escolas Estaduais 

 

PNBE  Programa Nacional de Biblioteca da Escola 

 

UFG  Universidade Federal de Goiás 

 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization /  

Organização das nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 A biblioteca segundo os requisitos analisados ........................................... 34 

Gráfico 2 Dados de caracterização dos alunos pesquisados – idade .......................... 35 

Gráfico 3 Utilidade da biblioteca – percepção dos alunos ......................................... 35 

Gráfico 4 Locais de busca de informação – alunos ................................................... 36 

Gráfico 5 Incentivo dos professores para o uso da biblioteca – percepção dos 

alunos ......................................................................................................... 

37 

Gráfico 6 Meio informacional mais utilizado nas pesquisas escolares – alunos ....... 38 

Gráfico 7 Costume de ir à biblioteca – alunos ........................................................... 39 

Gráfico 8 Opinião dos alunos quanto a biblioteca da escola ..................................... 40 

Gráfico 9 Hábito de leitura – alunos .......................................................................... 41 

Gráfico 10 Uso da internet – alunos ............................................................................. 42 

Gráfico 11 O quê acessam na internet – alunos ........................................................... 42 

Gráfico 12 Dados de caracterização dos professores pesquisados – idade .................. 43 

Gráfico 13 Utilidade da biblioteca na escola – percepção dos professores ................. 43 

Gráfico 14 Incentivo do uso da biblioteca – professores ............................................. 45 

Gráfico 15 Atendimento da biblioteca as necessidades da escola- professores ........... 46 

Gráfico 16 Abordagem da biblioteca como recurso pedagógico – professores ........... 48 

Gráfico 17 Hábito de leitura – professores .................................................................. 49 

Gráfico 18 Conhecimento da lei 12.244 – professores ................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 10 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 13 

2.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................................................... 13 

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 13 

3 BIBLIOTECA ESCOLAR: FUNÇÃO PEDAGÓGICA ............................................... 14 

3.1 DIRETRIZES E PARÂMETROS DA IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECA ESCOLAR 

E LEI 12.244 ....................................................................................................................... 19 

3.2 O BIBLIOTECÁRIO E A BIBLIOTECA ESCOLAR .................................................... 21 

3.4 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO AMBIENTE ESCOLAR .................................. 22 

4 METODOLOGIA ........................................................................................................... 25 

4.1 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA ............................................................. 25 

4.1.1 Colégio Estadual Waldemar Mundim ...................................................................... 25 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA .......................................................................... 26 

4.3 COLHIMENTO DOS DADOS ...................................................................................... 27 

4.3.1 Verificação in loco do espaço (GEBE) ...................................................................... 27 

4.3.2 Questionário aplicado aos alunos ............................................................................. 28 

4.3.3 Questionário aplicado aos professores ...................................................................... 28 

4.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS ............................................................... 29 

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ........................................................... 30 

5.1 VERIFICAÇÃO DO ESPAÇO IN LOCO ...................................................................... 30 

5.1.1 Análise geral da estrutura da biblioteca escolar ...................................................... 33 

5.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS ............................................................ 35 

5.3 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES .................................................. 43 

5.4 A BIBLIOTECA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES: UMA SÍNTESE 

GERAL ............................................................................................................................... 50 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................. Erro! Indicador não definido. 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 54 

APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores ................................................... 60 

APÊNDICE C – Roteiro de pesquisa da estrutura da biblioteca escolar. ............................... 63 

APÊNDICE D – Pedido de autorização às coordenações escolares para realização da 

pesquisa. ............................................................................................................................. 66 



 

ANEXO A – Parâmetros para bibliotecas escolares – Grupos de Estudos em Biblioteca 

Escolar de Minas Gerais .................................................................................................... 67 



 10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A informação é algo fundamental no processo de geração de um novo 

conhecimento. Para o desenvolvimento do intelecto, na tomada de decisões cotidianas e 

também para se manter atualizado é necessário ter acesso à informação de qualidade em 

tempo oportuno.  

Muitas vezes é na escola que a criança tem o seu primeiro contato com uma 

biblioteca. Assim, a biblioteca escolar torna-se um referencial, uma fonte de obtenção de 

informação que a comunidade escolar terá acesso. Pode-se dizer que as primeiras impressões 

deste aluno sobre uma biblioteca serão obtidas através da biblioteca escolar. 

Um fator de grande relevância no processo de incentivo e busca por informação 

em ambiente escolar, advém da prática pedagógica do professor, em que a biblioteca deve ser 

utilizada como recurso pedagógico.  A busca por informação realizada na biblioteca escolar é 

de grande importância, uma vez que, o aluno criará o hábito de sempre que precisar de 

informação recorrer primeiramente às bibliotecas.  

Para que a informação no âmbito escolar seja condizente às necessidades dos 

estudantes, a biblioteca precisa contar com várias fontes informacionais, em suporte impresso 

ou digital: materiais audiovisuais, livros literários, livros para pesquisa escolar, materiais de 

referência, entre outros. O acervo oferecido pela biblioteca deve ser relevante, com títulos 

pertinentes e que agradem o leitor. Precisará de um espaço físico necessário a acomodação 

dos materiais e realização dos projetos da biblioteca e deve contar, primordialmente, com um 

profissional bibliotecário que atue neste ambiente para assim poder atender as necessidades de 

seus usuários.  

Este estudo se justifica, na medida em que se entende a importância da biblioteca 

nas escolas. É através da prática da leitura e da pesquisa enfatizada primordialmente no 

ambiente escolar, que o aluno terá a possibilidade de desenvolver competências necessárias ao 

seu dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional.  

O aluno, leitor competente, obviamente se encontrará mais bem preparado perante 

um que não lê. A leitura aprimora a escrita, bem como a pontuação e coerência textual, 

desenvolve o raciocínio lógico e crítico, e dita diretrizes para a boa convivência em grupo. Os 

materiais informacionais dispõem de regras, hábitos, direitos e deveres que o cidadão precisa 

conhecer, e que são indispensáveis à vida em comunidade. 



 11 
 

Visto que a escola tem o papel de conscientizar e ensinar seus alunos da real 

importância da informação e da leitura para sua formação, e, sendo na escola que o aluno tem 

o primeiro contato com uma biblioteca, é necessário a disponibilização de uma estrutura 

condizente a essas práticas.  

Este trabalho é relevante na medida em que o governo sancionou uma lei que 

determina a atuação de bibliotecas dinâmicas e com profissionais com formação devida 

(bibliotecários) em ambientes escolares. Averiguar a real situação da biblioteca escolar e a 

percepção que professores e alunos têm desta é de grande significado: à comunidade escolar, 

que assim poderá agir em prol de melhorias; ao Governo do Estado de Goiás, servindo como 

um informativo da realidade, e também a profissionais da Ciência da Informação 

pesquisadores do tema biblioteca escolar, pois este estudo permite à visualização da realidade 

destas e vem a contribuir com a continuidade dos estudos nesta área. 

A lei 12.244, sobre a universalização das bibliotecas nas instituições escolares e as 

diretrizes da IFLA/UNESCO, foram tomadas como base para a realização deste estudo. Estas 

apontam os requisitos necessários à estruturação de bibliotecas escolares, e com base nelas foi 

possível avaliar a situação da biblioteca escolar analisada e também a percepção dos 

professores e alunos do colégio. 

Este estudo tem como objetivo responder a seguinte questão: qual a percepção que 

professores e alunos do 3° ano do ensino médio tem da biblioteca do Colégio Estadual 

Waldemar Mundim, tendo como base os requisitos citados pelas diretrizes da IFLA/UNESCO 

(2005) para biblioteca escolar e da lei 12.244? 

Foi realizada uma pesquisa observacional roteirizada segundo o GEBE analisando 

a biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim, e posteriormente foram aplicados 

questionários a professores e alunos do colégio com o intuito de verificar a percepção que 

estes possuem sobre a biblioteca escolar. Partiu-se do pressuposto que, a estrutura física e 

humana, o acervo, o incentivo de leitura e busca por informação em ambiente escolar 

realizada por professores afetam diretamente na percepção que alunos têm sobre a biblioteca 

escolar. 

Inicialmente foi realizada a revisão de literatura abordando fundamentações 

teóricas sobre a biblioteca escolar e os recursos considerados fundamentais para que ela possa 

atender a comunidade escolar qualitativamente. Também foi desenvolvida uma breve 

explicitação da lei 12.244 sobre a universalização das bibliotecas escolares e diretrizes da 

IFLA/UNESCO (2005) para biblioteca escolar. E encerrando este capítulo, foram realizadas 

considerações acerca da importância do bibliotecário em ambiente escolar e da importância da 
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leitura na vida do indivíduo. Posteriormente foram citados os aspectos metodológicos do 

trabalho, a delimitação e caracterização do campo de pesquisa, os procedimentos tomados 

para o colhimento e organização dos dados e finalizando foi explanado os resultados e a sua 

interpretação. 
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2 OBJETIVOS 

 

Com a apresentação do tema e a questão da pesquisa descrita, o objetivo geral e os 

objetivos específicos foram definidos. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim através da 

percepção dos professores e alunos do 3° ano do ensino médio do turno matutino, tendo por 

base as diretrizes da IFLA/UNESCO (2005) para biblioteca escolar e a lei 12.244. 

 

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar a biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim segundo as 

diretrizes da IFLA/UNESCO (2005) e a Lei 12.244; 

  

b) Averiguar se a percepção dos professores e alunos com relação à biblioteca 

escolar estão de acordo com as diretrizes; 

 

c)  Analisar o espaço físico da biblioteca segundo as orientações constantes no 

roteiro de pesquisa da estrutura da biblioteca escolar formulado pelo Grupo de 

Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE).  
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3 BIBLIOTECA ESCOLAR: FUNÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A biblioteca escolar é essencial no processo ensino-aprendizagem e na formação 

de leitores no âmbito escolar. Ela fornece os materiais que servem de apoio nas pesquisas e 

subsidiam as necessidades informacionais de seus usuários facilitando assim a recuperação da 

informação. Assim a biblioteca escolar pode ser definida como: 

 

uma instituição onde estão organizados itens bibliográficos, como também outros 

meios, onde estão disponibilizadas as informações, de maneira que satisfaça seus 

usuários, despertando-os para a pesquisa e a leitura, desenvolvendo sua criatividade 

e sua consciência crítica. (CORRÊA et al., 2002, p.110).  

 

 

Num ambiente escolar a biblioteca deve destacar-se por oferecer materiais 

informacionais em vários suportes que sirvam a toda comunidade escolar: alunos, professores, 

pais e funcionários.  A biblioteca escolar pode ser designada como: “... um centro em que a 

interação do educando com uma variada gama de recursos de comunicação os transforma em 

verdadeiros laboratórios de auto aprendizagem” (VIANNA et al , 1998). Ou seja, os materiais 

informacionais disponibilizados pela biblioteca devem permitir ao aluno várias experiências e 

formas de ensino. 

A biblioteca já não pode ser definida como um local de guarda de materiais 

informacionais, que tem como objetivo principal organizá-los e armazená-los. Tampouco a 

biblioteca pode ser um local propriamente do silêncio, pois deve ser vista pela comunidade 

escolar, como um local de interação, de ensino-aprendizagem, onde são desenvolvidas 

práticas de leitura, gozando de um local agradável. Perroti(2006) destaca que, a biblioteca 

precisa ter outra finalidade que não seja simplesmente a de um depósito de livros onde 

somente se retiram os materiais que depois são devolvidos. O autor ressalta em suas linhas 

que a biblioteca não deve ser somente o local de empréstimo de material, mas precisa ser um 

local agradável de estudo e lazer.  

A Biblioteca Escolar, espaço dinâmico e integrante da Escola, envolvida no 

processo ensino-aprendizagem, precisa estar equipada de material de boa qualidade 

para desempenhar sua função de agente educacional, proporcionando aos alunos 

oportunidades de crescimento e enriquecimento cultural, social, intelectual e 
momentos de lazer através de livros científicos e de leitura recreativa. Os serviços 

de Biblioteca devem ser planejados e direcionados para a utilização efetiva do 

acervo que a compõe, estando o profissional bibliotecário comprometido com a 

educação, e também, com a preservação de seu patrimônio. (GONTIJO, 2005) 
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A biblioteca é o “coração” da escola, é como o “sangue” do ensino, sendo vital ao 

à educação de alunos e professores, pois intelectuais e colégios só são bons se a biblioteca se 

a biblioteca é condizente às práticas por ela desenvolvidas. (ANTUNES apud VIANNA, 

1998). Ela precisa contar com uma boa estrutura física e organizacional para poder propiciar à 

comunidade escolar serviços e produtos de qualidade. 

São objetivos da biblioteca: 

 
- ampliar conhecimentos, visto ser uma fonte cultural; 
- colocar à disposição dos alunos um ambiente que favoreça a formação e 

desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa; 

- oferecer aos professores o material necessário à implementação de seus trabalhos e 

ao enriquecimento de seus currículos escolares; 

- colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto à 

complementação do ensino-aprendizado, dentro dos princípios exigidos pela 

moderna pedagogia; 

- proporcionar aos professores e alunos condições de constante atualização de 

conhecimentos, em todas as áreas do saber; 

- conscientizar os alunos de que a biblioteca é uma fonte segura e atualizada de 

informações; 

- estimular nos alunos o hábito de frequência a outras bibliotecas em busca de 
informação e/ou lazer; 

- integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando: intercâmbios culturais, 

recreativos e de Informações (AMATO;GARCIA, 1989, p.13). 

 

 As crianças vão à biblioteca por dois motivos: primeiro para iniciar uma pesquisa 

pedida pelo professor, e segundo por vontade própria, tendo prazer de usufruir do espaço por 

ela proporcionado.  Nestes momentos de interação entre biblioteca e usuário, o bibliotecário 

deverá posicionar-se também como um educador com práticas voltadas àquele público 

específico, para que a biblioteca seja vista como um local criativo e prazeroso, contando com 

dramatizações, contações de histórias, jogos e também com um espaço amplo. (MILANESI, 

2002) 

A biblioteca escolar precisa executar sempre novas práticas. Seja através de 

projetos de leitura, contação de histórias, cartazes enumerando os maiores leitores mensais, e 

murais de datas comemorativas. Estas são algumas atividades que podem ser desenvolvidas e 

por mais simples que pareçam, contribuem no despertar da atenção dos seus usuários, pois 

uma biblioteca bem estruturada, mais sem projetos de nada adiantará.  

Uma escola que possui uma biblioteca bem estruturada e que possui em sua 

administração um bibliotecário pró-ativo e dinâmico, certamente oferecerá um ensino de 

melhor qualidade, onde a biblioteca atuará como grande aliada da escola. 

Pode-se definir que a biblioteca escolar tem duas funções: a educacional, onde 

oferece subsídios ao ensino, auxiliando na formação dos alunos, no manuseio e nas buscas 

pelos materiais informacionais segundo o planejamento curricular da escola. E a segunda 
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função é a cultural, fornecendo uma gama de informações que levam o aluno a ampliar seus 

conhecimentos sobre o mundo (FRAGOSO, 2002).  

 
A biblioteca escolar deve existir como um órgão de ação dinamizadora e não cair na 

passividade que, às vezes, nos leva a não efetuar um trabalho difusor de informações 

por não sentirmos estimulados e respaldados por aqueles que seriam, em primeira 

instância, beneficiados pelo trabalho da biblioteca. (AMATO; GARCIA, 1989. p. 

11-23). 

 

Castro (1999) assinala a importância das escolas terem bibliotecas, e que estas 

atuem enquanto local de produção e disseminação do conhecimento e não somente de 

estocagem de materiais. As habilidades para usar a biblioteca não devem ser isoladas do 

processo ensino-aprendizagem oferecidos pelas instituições de ensino, pois assim como a 

leitura e a escrita levam os alunos a alcançar outros tipos de aprendizagem (KUHLTHAU, 

2004). 

 Para que, os alunos tenham as capacidades abaixo relacionadas, a Secretaria de 

Educação através dos Parâmetros Curriculares Nacionais define alguns objetivos do ensino 

escolar para o alcance destes: compreensão da cidadania; posicionamento crítico, responsável 

e construtivo perante as diversas situações sociais; conhecimento das características 

fundamentais do Brasil para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e também o sentimento de pertinência ao país; conhecer e valorizar a pluralidade do 

patrimônio sócio-cultural brasileiro e também aspectos socioculturais de outros povos e 

nações; perceber-se integrante, dependente e transformador do ambiente; desenvolver o 

conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades; 

conhecer e cuidar do próprio corpo agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à 

saúde coletiva; utilizar as diversas linguagens verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias; saber utilizar as diferentes fontes 

de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos e questionar a 

realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los. (BRASIL, 1997).  

Um dos suportes básicos para atingir essas metas traçadas, é a implantação de 

bibliotecas escolares nas instituições de ensino do país, pois elas contribuem no 

desenvolvimento e na capacitação dessas atribuições pela escola, através do fornecimento de 

informações e materiais que darão subsídios ao processo de conhecimento do aluno, no ensino 

de práticas de avaliação de fontes verdadeiras e seguras de conhecimento e na construção de 

posicionamentos críticos perante situações vivenciadas rotineiramente. Macedo (2005, p. 

185), ressalta que:  



 17 
 

a educação deve permitir que todos possam acessar, selecionar e utilizar 

informações, almejando desenvolver, portanto, a capacidade de operação com 

grandes massas informacionais, habilidade necessária para a construção da 

competência evolutiva, compreendida com a atualização contínua de saberes em um 

mundo de rápida evolução. 

 

Mesmo a biblioteca escolar sendo considerada importante à aquisição de 

conhecimento, poucas unidades escolares públicas do país contam com um acervo de 

qualidade, espaço físico adequado, com a atuação de um profissional bibliotecário e também 

com uma comunidade escolar que reconhece os valores de uma biblioteca no processo 

educativo. Na maioria das vezes, o acervo é formado em grande porcentagem por livros 

didáticos e também por livros adquiridos por doação que não estão em consonância com o 

plano pedagógico escolar. 

Para que a biblioteca escolar funcione de forma a atender seus usuários 

qualitativamente é necessário que ela conte com: 

 

 sala adequada e devidamente mobiliada; 

 acervo condizente com as necessidades da clientela, processado de forma 

conveniente para 

 garantir o acesso do usuário às informações; 

 pessoal capacitado para tratar do suprimento e organização da biblioteca, bem 

como do atendimento aos usuários; 
 um plano de funcionamento que mantenha a biblioteca viva, atrativa e acessível 

ao público. (CAMPOS, 1989, p.80) 

 

 

No cenário brasileiro, a biblioteca escolar apresenta deficiências determinantes à 

sua atuação e propósitos perante a Instituição de ensino da qual faz parte. Muitas bibliotecas 

escolares brasileiras podem ser definidas como: “meros depósitos de livros, em salas 

adaptadas e que não atendem as reais necessidades e finalidades para as quais foram criadas” 

(BECKER; SALGADO, 1998, p.4). As escolas principalmente as de ensino público, não 

possuem um local apropriado para disposição dos livros e execução das atividades 

desenvolvidas pela biblioteca. Em Goiás a situação não é diferente “o acesso à biblioteca 

escolar é escasso e inexiste na maior parte das escolas do estado, principalmente as públicas”. 

(SANTOS, 2009) 

 Silva (2009, p.118) advoga que: 

 
 a biblioteca escolar trará benefícios para o contexto escolar se não for tratada como 

peça decorativa, mas como um organismo vivo que emana para toda a comunidade 

escolar possibilidades distintas de conhecer, de sedimentar o que ja se sabe, de 

refletir e ampliar a compreensão de mundo dos alunos. 

 

 

Corrêa et. al (2002) aponta como agravantes da situação em que se encontram as 

bibliotecas escolares, o descaso das autoridades para com estas e a falta de vínculo que 
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estreite sua relação com a escola, o que é evidente. É necessário que o ensino escolar e a 

biblioteca estejam interligados. Targino apud Corrêa et al (2002, p. 112) sublinha que “é 

importante que esse contato seja marcado positivamente, pois as representações que as 

pessoas tem da biblioteca, estão em geral, impregnadas pelas suas experiências enquanto 

usuários”. Muitas vezes o primeiro contato que a criança tem com uma biblioteca é no 

ambiente escolar, daí advém a necessidade da passagem de uma boa imagem da biblioteca ao 

seu usuário. 

Diante das grandes transformações resultantes dos avanços tecnológicos 

vivenciados atualmente, estamos presenciando a chamada sociedade da informação e do 

conhecimento, assim denominada devido ao grande número de informações acessadas 

facilmente e encontradas em vários suportes: impresso, digital, sonoro, visual, etc. Amato e 

Garcia (1998, p.7), enfatizam a seguinte idéia “uma escola sem biblioteca e não orientada para 

um trabalho escolar dinâmico torna-se um instrumento estático e improdutivo dentro desse 

contexto”. Assim, A biblioteca escolar destaca-se como de grande importância, uma vez que 

pode oferecer vários tipos de informação em diversos suportes informacionais, trabalhando 

em conjunto com a escola exercendo sua função educativa e social servindo como 

complemento e apoio ao ensino-aprendizagem. A biblioteca torna-se essencial, diante do 

grande valor agregado a informação atualmente, devendo existir em todos os países, escolas e 

para todos os estudantes. Livros, internet, vídeos, mapas, dentre outros, devem ser oferecidos 

por esse espaço de informação, mas somente a ação dinamizadora de bibliotecários em 

conjunto com os professores podem possibilitar atividades de pesquisa, leitura e extensão 

voltados ao projeto pedagógico da escola (SANTOS, 2009).  A biblioteca é uma ferramenta 

indispensável ao aprendizado na atual sociedade baseada na informação e no conhecimento 

(MACEDO, 2005).  

Macedo (2005, p. 72), afirmou em um artigo com o título: Nossa Biblioteca 

publicado na Folha Escolar em 1950, que: “Uma biblioteca infantil é feita para distrair, 

educando!”. Tendo a finalidade de desenvolver o gosto pela leitura, ampliar os estudos e 

enriquecer a cultura, proporcionando acesso livre às estantes, onde se encontra disposto seu 

acervo, que não deve ser composto só de livros recreativos, nem so de livros de estudo para os 

alunos, nem tampouco somente de obras pedagógicas para os professores.  

Uma criança ao ser educada precisa de meios interativos que chamem sua atenção. 

Na leitura também é assim, o bibliotecário necessitará cativar seus usuários para que estes 

desenvolvam o gosto pela prática de leitura. 
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A biblioteca escolar é aquela sediada por um estabelecimento de ensino da 

educação básica. Macedo (2005) ainda define a biblioteca escolar como um tipo de biblioteca 

especializada, pois está inserida no ensino básico, possuindo materiais especializados, em 

níveis fundamentais e médios e também materiais de aprendizagem especiais, atendendo a um 

público específico de crianças e jovens educandos, professores e toda a comunidade escolar, 

onde todos tem uma necessidade informacional comum, relacionada aos assuntos de ensino na 

educação básica.  

Macedo (2005) afirma que para manter uma biblioteca em funcionamento é 

necessário dispêndio econômico, mais o desgaste monetário é resultante da manutenção de 

crianças. A biblioteca escolar com um acervo condizente à escola e seu ensino, com um 

profissional bibliotecário atuante e com uma comunidade escolar que reconhece seus valores 

quando existir haverá uma autêntica qualidade. 

Carvalho (1972, p.85), ressalta: “o bibliotecário deve trabalhar em estreita 

colaboração com os professores, participando das reuniões do corpo docente e da 

programação das tarefas de ensino que, de qualquer forma, envolvam a biblioteca.” Sendo 

assim cabe à biblioteca servir como apoio e complemento ao que é proposto em sala de aula. 

Para Silva (1989) sem a participação dos professores, a dinamização da biblioteca escolar 

dificilmente será viabilizada na prática, e isso é claramente visível nas instituições de ensino. 

Num local onde o bibliotecário atua juntamente com toda a comunidade escolar e é visto 

como membro essencial no processo de educação, a biblioteca exerce um papel de suma 

importância como mediadora e disseminadora da informação diferentemente dos locais onde a 

biblioteca não existe ou não é valorizada. 

A partir dessa análise sobre o papel da biblioteca na escola e com as contribuições 

dos autores da área escolar, pode-se averiguar se a biblioteca do Colégio Estadual Waldemar 

Mundim se aproxima desse ideal. 

 

3.1 DIRETRIZES E PARÂMETROS DA IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECA ESCOLAR 

E LEI 12.244 

 

Para a realização da pesquisa in loco, fizeram-se necessários estabelecer alguns 

critérios para a distinção de uma biblioteca escolar adequada para receber satisfatoriamente à 

comunidade escolar, daquelas que funcionam muitas vezes como depósitos de livros e não 

possuem acervo específico ao seu público, não contam com a atuação de um profissional 



 20 
 

bibliotecário e não estão inseridas no orçamento financeiro do colégio, entre outros agravantes 

dessa situação negativa vivenciada por grande parte das bibliotecas escolares brasileiras.  

 

Para se ter uma biblioteca, no sentido de instituição social, é preciso que haja cinco 

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 e 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 apud GRUPO DE ESTUDOS EM BIBLIOTECA ESCOLAR, 2010, p.5 ). 
  

De acordo com Lemos (2010) citado nas linhas acima, alguns requisitos precisam 

estar em harmonia para que a biblioteca exerça suas funções com êxito. No entanto foram 

utilizados parâmetros e diretrizes a fim de nortear a pesquisa realizada. 

Uma das diretrizes utilizadas foi a da IFLA/UNESCO(2005), que foram 

produzidas para direcionar os bibliotecários no âmbito escolar. Nelas, são traçados métodos a 

serem utilizados em muitos contextos escolares nos diversos países, servindo como suporte na 

tomada de decisões e na implementação de processos em unidades de informação escolares 

(UNESCO, 2005) 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura – 

UNESCO (2005), a biblioteca escolar “habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo 

da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis”, 

propiciando informações e idéias necessárias ao sucesso do indivíduo atualmente.  

Para que a biblioteca escolar execute trabalhos e ações de forma eficiente e 

satisfatória, faz-se necessário que o administrador da respectiva Unidade de Informação 

disponha de alguns elementos essenciais em sua gestão. Segundo a IFLA/UNESCO, alguns 

desses requisitos são: 

a) Dispor de um local planejado, atendendo com eficiência às necessidades de 

seus usuários; 

b) Conter segurança e iluminação; 

c) Possibilitar o acesso a uma coleção organizada e diversificada de recursos em 

tempo hábil e ser esteticamente agradável com orientações e sinalizações, proporcionando boa 

ambientação de lazer e aprendizagem para os usuários; 

d) Dispor de aparatos tecnológicos necessários aos seus usuários; 

e) Ter uma política de desenvolvimento de coleções para atender as necessidades 

materiais dos usuários nos quesitos educação, informação e desenvolvimento pessoal; 

f) Adotar um software para a catalogação e classificação do acervo; 
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g) Atuação de profissionais bem treinados, motivados e em número suficiente 

para suprir os serviços prestados por ela, e a equipe deve ser formada pelo: bibliotecário, por 

técnicos de biblioteca e também por pessoas de apoio como pais, professores, alunos, entre 

outras categorias de voluntários; 

h)  Que o uso da biblioteca seja realizado de maneira uniforme por todos os 

membros da comunidade escolar independente da cor, raça, etnia, religião, enfim das 

diversidades culturais existentes, oferecendo materiais que supram as necessidades 

informações de todos os seus usuários; 

i) E que a biblioteca faça parte da repartição das verbas destinadas ao colégio 

(UNESCO, 2005). 

Em 2010 foi sancionada a Lei 12.244 que trata da universalização das bibliotecas 

nas instituições de ensino do país. Sublinhando que estas deverão contar com um acervo 

informacional em qualquer suporte para pesquisa, consulta, estudo ou leitura, sendo 

obrigatório ao menos um título a cada aluno matriculado. Dessa forma, o sistema educacional 

do país se esforçará para a vigoração dessa lei no prazo de 10 anos respeitando a profissão 

bibliotecária, ou seja, as bibliotecas escolares deverão contar com a atuação de um 

bibliotecário em suas unidades de informação até o ano de 2020. 

 

3.2 O BIBLIOTECÁRIO E A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

O bibliotecário que desempenha funções profissionais no âmbito escolar, tem 

como função essencial educar e formar cidadãos críticos, que reconheçam a importância da 

leitura e saibam distinguir fontes informacionais confiáveis e relevantes aos seus estudos. A 

biblioteca escolar não é formada somente por um acervo de qualidade mais também pela 

presença de um bibliotecário que atue em sua gestão. Corrêa et al (2002, p. 108) afirma “ para 

que a biblioteca escolar exerça suas funções de forma adequada e eficiente, sabe-se da 

necessidade da permanência do profissional melhor habilitado e qualificado para sua gestão, o 

bibliotecário”. O autor ainda ressalta que, muitas bibliotecas escolares contam com a presença 

de profissionais de várias áreas, principalmente da educação geralmente readaptado e 

aguardando aposentadoria. É necessário destacar que a afirmação feita por Corrêa não vem a 

desmerecer outros profissionais, mais sim sublinhar a importância de que cada profissional 

desempenhe funções em suas respectivas áreas de formação, pois para elas se encontram 

qualificados. 
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Além das funções acima citadas como pertecentes ao bibliotecário, este também 

deve conscientizar os estudantes da importância do bibliotecário em ambientes de pesquisa e 

estudo seja para qualquer finalidade. O divulgador e disseminador da informação, o 

organizador do acervo seja em suporte impresso ou digital – processo que facilita a busca do 

material para o usuário, o agente social, o administrador de unidades informacionais, o 

educador, estas são atualmente algumas das atribuições deste profissional. Silva (1995) define 

o bibliotecário como: 

... uma espécie de coordenador da biblioteca, responsável, como já denota o termo, 

pela coordenação de sugestões, idéias, atividades vindas de todos os pontos da 

escola, sempre visando a transformação da biblioteca escolar num espaço dinâmico 

e articulado com o trabalho desenvolvido pelo professor. 

 

É tarefa primordial do bibliotecário o serviço com os leitores. Os outros serviços 

são apenas atividades preparatórias à parte essencial do trabalho, o atendimento aos usuários, 

momento em que o profissional da informacional exerce seu papel de educador perante os 

alunos. Muitas vezes a biblioteca escolar é o primeiro contato da pessoa com um centro de 

informação, dessa forma, competirá ao bibliotecário orientá-los e ensiná-los a utilizar à 

biblioteca. (CARVALHO, 1972). O serviço bibliotecário de qualidade neste contexto será 

essencial para a formação de futuros leitores e usuários potenciais de informação. 

É de grande importância que o bibliotecário atue de forma a cativar seus usuários. 

A informação não é algo concreto e acabado, o indivíduo para adquirir conhecimento e 

atualização necessitará ter acesso a ela constantemente. Se a criança for bem atendida na 

biblioteca da escola a ela retornará para conseguir mais materiais informacionais. Por isso, 

Silva questiona o papel passivo do bibliotecário, que não pode ser somente o catalogador, o 

classificador, mais deve estar atento também às questões sócio-culturais que abrangem a 

biblioteconomia. “O aluno de ensino básico, qualquer que seja o contexto, precisa de maior 

amparo nos momentos de leitura, de pesquisa escolar e de lazer comprometido” (MACEDO, 

2005, p. 44). 

 Para que o bibliotecário possa oferecer serviços de qualidade e adequados aos 

seus usuários, agindo ativamente como intermediário informação/aluno necessitará de uma 

educação profissional contínua, ou seja, precisará contar com cursos de capacitações 

periodicamente e procura se manter atualizado.(MACEDO, 2005)  

3.4 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

“Ensino e biblioteca são instrumentos complementares (...); ensino é um 

instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a tentativa de estimular, 
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coordenar e organizar a leitura, será, por seu lado, instrumento vago e incerto” (LOURENÇO 

FILHO apud SILVA, 1985, p.28). 

Segundo Silva (1985) o professor brasileiro também é um carente da leitura, 

devido ao seu salário não suficiente para enriquecer seu acervo profissional, sua carga horária 

de aulas é muito extensa o que dificulta que os professores tenham momentos de estudos e 

pesquisas, as escolas não contam com bibliotecas especializadas e nos cursos de licenciatura é 

superficial a abordagem da pedagogia da leitura. 

Silva ainda afirma que “... a leitura é uma prática social construída historicamente 

e, por isso mesmo, depende de determinadas condições para a sua efetivação” (1985, p. 18). 

 

A leitura amplia e integra os conhecimentos, desonerando a memória, abrindo cada 

vez mais os horizontes do saber, enriquecendo o vocabulário e a facilidade de 

comunicação, disciplinando a mente e alargando a consciência pelo contato com 

formas e ângulos diferentes sob os quais o mesmo problema pode ser considerado. 
(RUIZ, 1996, p. 35).             

            

Ler significa: “ler os dados da realidade, analisá-los, transformá-los e registrá-los 

a seu próprio benefício cultural e histórico”(SILVA, 1985, p. 22). 

 Silva (1985) distingue dois elementos básicos para a formação de leitores: a 

família e a escola. Segundo Frank Smith apud Silva (1985, p.55): “as crianças não aprendem 

através da instrumentação, elas aprendem através do exemplo, e aprendem atribuindo 

significado a situações essencialmente significativas”. Ou seja, uma criança só tornará a 

leitura parte integrante e essencial a sua vida se tiver exemplos de leitura em seu ambiente 

familiar. O autor ainda advoga que “grande parte da aprendizagem humana ocorre através da 

observação do comportamento de outras pessoas”. Já na escola o aluno precisa visualizar um 

local onde o corpo docente é motivado pela leitura, onde a biblioteca atende as necessidades 

da comunidade escolar, em que os bibliotecários sejam seres atuantes juntamente com a 

coordenação da escola, e onde o livro é visto como instrumento de conhecimento do mundo e 

assim projetos de leitura sejam desenvolvidos de forma dinâmica e obtenham êxito na 

formação desses alunos.  

Neste capítulo foi realizada a revisão de literatura necessária à fundamentação 

teórica deste trabalho, abordando estudos sobre a Biblioteca Escolar, parâmetros necessários 

ao bom funcionamento de uma biblioteca escolar, função do profissional bibliotecário e a 

importância da leitura no contexto escolar. A abordagem teórica desenvolvida tem o propósito 

de contribuir com os aspectos fundamentais a serem avaliados nesta pesquisa que tem como 
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objeto de pesquisa a biblioteca e a percepção dos alunos e professores do 3º ano do Colégio 

Estadual Waldemar Mundim quanto a esta. 
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4 METODOLOGIA 

  

Neste item são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para a 

efetivação deste trabalho, demonstrando a delimitação do campo de pesquisa, sua 

classificação e as técnicas utilizadas, com o objetivo de assegurar a compreensão das 

conclusões obtidas. 

 

4.1 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA  

  

Esta pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Waldemar Mundim, localizado na 

cidade de Goiânia. Participaram desta pesquisa: professores, alunos cursantes do 3º ano do 

ensino médio do turno matutino e também a funcionária responsável pela biblioteca do 

colégio no turno da manhã. 

A escolha da população pesquisada, constituída pelos alunos do 3º ano deu-se por 

entender que, estes alunos possuem conhecimentos e experiências suficientes para entenderem 

e responderem o questionário, principalmente porque eles estão fechando um ciclo que é o 

escolar e se preparando para o vestibular.  

 

4.1.1 Colégio Estadual Waldemar Mundim 

  

O Colégio Estadual Waldemar Mundim
1
 foi construído no ano de 1978 e 

inaugurado no ano de 1979, depois de constatada a necessidade de atender o grande número 

de crianças residentes no setor Itatiaia e de setores vizinhos. Essa necessidade advinha, 

segundo o Sr. Osmar David de Oliveira, primeiro diretor deste colégio, da dificuldade 

encontrada pelos pais de levarem seus filhos para estudarem no Centro ou na Vila Nova, e que 

por isso começaram a lutar para que fosse construído um colégio neste setor. 

A entidade colegial é mantida pelo Governo Estadual e foi construída num terreno 

de 14.840m cedido pela Companhia de Habitação de Goiás – COHAB. 

O nome da escola foi escolhido em homenagem ao Sr. Waldemar Mundim (in 

memorian) e família, funcionário da Universidade Federal de Goiás que lutou por várias 

causas no setor Itatiaia dentre elas a fundação do colégio.  

                                                             
1 Informações obtidas através do blog do Colégio Estadual Waldemar Mundim. Disponível em: 

<http://colegiowmundim.blogspot.com/>. Acesso em: 23 ago. 2011. 
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Inicialmente funcionavam no Colégio oito salas de aula que atendiam a 1162 

alunos. Para atender a uma demanda da comunidade, no ano de 1986 foi implantado o ensino 

médio na instituição. 

Segundo o regimento do Colégio Waldemar Mundim disponível no blog da 

própria instituição o objetivo desta se finda no desenvolvimento pleno do educando, no seu 

preparo para o exercício da cidadania e na sua qualificação para o trabalho. 

Hoje o Colégio Waldemar Mundim funciona nos três turnos: matutino, vespertino 

e noturno, oferecendo a educação básica: ensino fundamental, médio e EJA (educação de 

jovens e adultos), atendendo a um total de 1222 estudantes. O atual diretor do Colégio é o Sr. 

José Jocundo de Carvalho. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa que tem como objetivo verificar a percepção dos 

professores e alunos sobre a biblioteca escolar foi necessária sua fundamentação na 

fenomenologia. A fenomenologia trata dos fenômenos ligados ao psicológico do ser, lidando 

com fatos humanos.  Creswell apud Holanda (2006, p.370), define o método fenomenológico 

como “a descrição das experiências vividas de vários sujeitos sobre um conceito ou fenômeno 

com vistas a buscar... seu significado central”. Sendo a percepção algo subjetivo, o uso da 

abordagem qualitativa visando “elucidar e conhecer os complexos processos de constituição 

da subjetividade” (HOLANDA, 2006, p. 364), foi de grande importância ao êxito nas 

questões metodológicas deste trabalho.  

A coleta de dados será realizada através da aplicação de um questionário 

composto por perguntas: abertas, onde o informante expressa sua opinião, e também de 

perguntas fechadas, composta de duas escolhas: sim ou não. Também será utilizado como 

instrumento de coleta de dados, o método de observação sistemática definido como aquele 

que: “tem planejamento, realiza-se em condições controladas para responder aos propósitos 

estabelecidos”. (SILVA, 2001, p. 33).   

A pesquisa classifica-se em relação à forma de abordagem do problema em 

qualitativa. Segundo Matias-Pereira (2007, p. 70), a pesquisa qualitativa tem como processos 

básicos a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, seu processo e  conteúdo 

são os focos principais dessa abordagem. Tendo como base que a pesquisa será realizada num 

colégio com a aplicação de questionários compostos, por questões abertas e fechadas, este 
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estudo pode ser classificado como qualitativo, visando obter um detalhamento do local 

pesquisado.   

O Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE) possui um documento 

assinalando os vários pontos a serem verificados quanto à estrutura física, humana e 

organizacional de uma biblioteca escolar. O referido servirá como instrumento de coleta de 

dados visto que, preenche as lacunas citadas pelas diretrizes da IFLA/UNESCO para 

biblioteca escolar. O apêndice C trata-se do instrumento de avaliação elaborado pelo GEBE 

(2010), que reestruturado segundo as necessidades desta pesquisa servirá como um dos 

métodos de avaliação, norteando a observação sistemática realizada pela pesquisadora e que 

também será respondido pela responsável da biblioteca do colégio pesquisado, com o 

propósito de executar um apanhado geral da estrutura física e humana da biblioteca e também 

analisar questões referentes ao acervo. 

 

4.3 COLHIMENTO DOS DADOS 

 

O estudo foi realizado entre os meses de Agosto e Novembro de 2011. No dia 8 

de Setembro de 2011, foi aplicado um pré-teste no período matutino a 15 alunos do 2º ano do 

ensino médio e a 1 professor do colégio,  a fim de averiguar problemas relacionados a 

formulação das perguntas e a compreensão das mesmas, e assim poder reformular as questões 

livrando o questionário dos erros constatados. Algumas questões dos questionários foram 

reformuladas, tendo como base a essa reestruturação o pré-teste realizado. Depois de 

analisados os dados obtidos no pré-teste, foi possível concluir que era preciso maior acúmulo 

de conhecimento por parte dos alunos para a resolução do questionário aplicado. Assim, 

resolveu-se aplicar o questionário aos alunos do 3º ano do ensino médio, com o intuito de se 

adquirir maior êxito nas respostas dos questionários. 

 

4.3.1 Verificação in loco do espaço (GEBE) 

 

Para a verificação da estrutura da biblioteca escolar, foi realizada pela 

pesquisadora uma observação do local, dos recursos físicos e materiais disponibilizadas à 

comunidade escolar. Na medida em que surgiam dúvidas na resolução das perguntas, a 

funcionária responsável pela biblioteca no turno matutino era questionada. A observação foi 

direcionada por um questionário de perguntas que objetivavam conhecer a realidade da 
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biblioteca, a partir dos critérios estabelecidos pelo roteiro formulado pelo GEBE para a 

verificação da estrutura da biblioteca escolar.  

 

4.3.2 Questionário aplicado aos alunos 

 

A aplicação dos questionários foi realizada no dia 20 de setembro de 2011, aos 

alunos do 3° ano do ensino médio do turno matutino. Os questionários foram entregues ao 

alunos e na medida que estes terminavam de responder os entregava à pesquisadora. Enquanto 

estes respondiam o questionário composto por questões fechadas e abertas, a pesquisadora 

realizou algumas perguntas à estes. Perguntas estas voltadas ao uso de bibliotecas, se eles 

gostam da biblioteca do colégio, se freqüentam outras bibliotecas e por que freqüentam, o que 

buscam em bibliotecas, se a biblioteca do colégio tem as obras pedidas pelos vestibulares. 

Enfim, perguntas que indicassem a percepção dos estudantes e professores a respeito da 

biblioteca.  

A amostragem realizada foi constituída por 51 alunos, o que representa 

aproximadamente 71,8 % da população total pesquisada, que é composta por 71 alunos que 

cursam o 3º ano A e B no colégio. 

Por se tratar de um universo pequeno, acredita-se que o total de alunos 

pesquisados foi suficiente para obter resultados satisfatórios quanto ao objetivo da pesquisa. 

O instrumento utilizado para a realização da pesquisa com alunos encontra-se no 

apêndice A deste trabalho. 

 

4.3.3 Questionário aplicado aos professores 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

O questionário voltado para professores foi aplicado no momento do intervalo das 

aulas, aos professores que se encontravam no colégio no dia da pesquisa realizada com os 

alunos. Responderam os questionários professores das seguintes disciplinas: Português, 

Espanhol, Educação Física, Matemática, Educação Física e uma professora de apoio.  

O instrumento utilizado na coleta de dados dos professores encontra-se no 

apêndice B este trabalho. 
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4.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A organização e análise dos dados foram realizadas após a fase de coleta a partir 

dos questionários respondidos. A análise foi realizada através da leitura e contextualização 

das respostas obtidas. 

A fim de obter uma melhor compreensão dos dados coletados, estes foram 

analisados e organizados em grupos: verificação do espaço in loco (GEBE), questionário 

aplicado aos alunos e questionário aplicado aos professores. A partir dos dados colhidos em 

cada um desses questionários, após a análise individual desses questionários foi realizada a 

análise e conclusão conjunta destes. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste tópico, serão mencionados os dados obtidos na pesquisa e também a análise 

destes. 

 

5.1 VERIFICAÇÃO DO ESPAÇO IN LOCO  

  

A Biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim, funciona nos turnos: 

matutino, vespertino e noturno e conta com um acervo de aproximadamente 1000 exemplares, 

composto principalmente por livros literários, possui enciclopédias, dicionários, atlas e 

também livros didáticos que não foram entregues aos alunos e ficam dispostos na biblioteca.  

O questionário foi elaborado segundo o roteiro para avaliação da estrutura da 

biblioteca escolar, disponibilizado pelo GEBE. Já a análise dos dados obtidos será realizada 

por etapas segundo os requisitos básicos para biblioteca escolar citados pelas diretrizes da 

IFLA/UNESCO. 

 

Financiamento e orçamento para biblioteca escolar 

 

Sendo a biblioteca pertencente a um colégio estadual, os recursos são 

disponibilizados a todas as necessidades da comunidade escolar. Não há uma verba específica 

para a biblioteca. É citado nas diretrizes que a biblioteca precisa estar dentro do plano 

orçamentário do colégio. Ainda é citado que 5% do valor gasto por aluno deve ser utilizado 

com materiais para a biblioteca. Mas fica uma pergunta, qual é quantia destinada a cada 

aluno? Pela atual situação vivenciada pelo sistema de educação estadual, percebe-se que a 

verba disponível por aluno é pequena e são muitas as ações a serem realizadas. Uma das 

alternativas utilizadas em bibliotecas escolares estaduais para aquisição de recursos é a 

execução de projetos que se aprovados pelos seus mentores utilizar-se-ão as verbas 

disponíveis a este fim. Para a aquisição de materiais a biblioteca conta com o apoio de 

programas governamentais destinados a este fim como, por exemplo, o Programa Nacional de 

Biblioteca da Escola – PNBE, principal ação governamental e em muitas instituições de 

ensino o único investimento recebido pelas bibliotecas escolares do país.  Poucas são as ações 

desenvolvidas e voltadas à manutenção da biblioteca escolar no Brasil, e a realidade dessa 

biblioteca não é diferente, os livros são adquiridos pelo programa PNBE e também por 
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doações da comunidade, não há um investimento na biblioteca nos orçamentos destinados ao 

colégio. 

 

Localização e espaço  

 

A biblioteca do Colégio está localizada no térreo, logo na entrada do colégio 

sendo de fácil acesso à comunidade escolar. Os barulhos advindos das salas de aulas 

dificilmente poderão afetar a biblioteca. Sua iluminação é feita por lâmpadas artificiais. A 

temperatura do ambiente não é adequada, pois o local é pouco arejado e não possui 

condicionadores de ar necessário à preservação do acervo e que proporcionam boas condições 

aos usuários da biblioteca. A ventilação é feita naturalmente por duas janelas existentes na 

sala. O espaço físico disponível é pequeno. A biblioteca foi organizada numa sala de aula e 

não existem ambientes distintos para a realização das atividades básicas de uma biblioteca: 

disposição do acervo, atendimento aos usuários, processamento técnico dos materiais, 

ambiente de estudo e pesquisa e realização de atividades culturais. Não há espaço para estudo 

individual, as mesas e cadeiras do local são para estudo e pesquisa coletiva e pelo pouco 

espaço existente estão bem próximas umas das outras.  Existe um único ambiente para todas 

as atividades e por falta de espaço, não há uma flexibilidade que permita a realização de novas 

atividades na biblioteca. 

 

Móveis e equipamentos 

 

Segundo as diretrizes, os móveis e equipamentos de uma biblioteca equipada 

precisam ser planejados para atender o mobiliário, oferecer segurança, boa iluminação, 

atender as mudanças ocorridas na rotina da biblioteca, ser administrada por um profissional e 

habilitada. Deve também fornecer um acervo qualitativo e em tempo oportuno aos seus 

usuários e ser esteticamente agradável, proporcionando ambientação e lazer. O mobiliário da 

biblioteca do colégio pesquisado é composto em sua maioria por móveis que foram 

reformados no ano passado, por iniciativa de uma professora que estava lotada na biblioteca, 

pois esta não possuía mobiliário apropriado à biblioteca. Há um espaço pequeno para o 

acervo, as poucas estantes existentes para acomodação dos livros estão cheias de materiais e 

já não podem acomodar mais coleções. Grande parte do mobiliário nela disposto, como na 

maioria das bibliotecas da rede estadual de ensino advém de “reciclagens” das salas de aulas: 

carteiras, mesas, murais. Não há estantes expositoras de jornais e revistas e nem guarda-
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volumes. Uma observação a se fazer é que a biblioteca não possui espaço e cadeiras 

suficientes para acomodar uma turma da escola se esta for composta por mais de 20 alunos.  

 

Equipamentos eletrônicos e audiovisuais 

 

 A biblioteca não disponibiliza equipamentos eletrônicos e audiovisuais, hoje tão 

utilizadas como forma de adquirir informação e conhecimento. Não há: computadores com 

acesso a internet, catálogos em linha, gravadores, leitoras de CD-ROM, escaners e projetores 

de vídeo. Pode-se concluir assim que a biblioteca não vem acompanhando os aparatos 

advindos da tecnologia, os quais atualmente são indispensáveis a vida em sociedade frente à 

globalização. Esse é um ponto negativo a biblioteca, pois a comunidade escolar não se sentirá 

atraída a utilizar recursos retrógrados de se adquirir informação.  

 

Recursos materiais 

 

 Nas diretrizes norteadoras desta análise é afirmado que a biblioteca precisa dispor 

de uma política de desenvolvimento de coleções, o que não existe sistematicamente na 

biblioteca analisada. A política se faz necessária para dar um seguimento padrão de qualidade 

ao acervo quanto às atividades relacionadas à aquisição, seleção e descarte de materiais. 

Segundo as diretrizes a biblioteca precisa ter uma média de 10 livros por estudante. Essa não é 

a realidade do colégio que segundo informações possui 1222 alunos e aproximadamente mil 

itens em seu acervo. O que contabiliza cerca de um material informacional por aluno. 

Um recurso de grande importância a uma biblioteca é o uso de software e 

catálogos on-line. A biblioteca possui o software gratuito Minibiblio instalado no único 

computador existente na biblioteca, mas somente parte do acervo está inserido no sistema e 

ele não se encontra em linha. 

 

Pessoal 

 

A biblioteca é composta em seu quadro de funcionários por professores afastados 

da sala de aula. Em cada turno um professor diferente é responsável pelas atividades da 

biblioteca. Segundo as diretrizes “o bibliotecário escolar é o profissional qualificado 

responsável pela biblioteca.” Mas isso não é a realidade dos colégios do estado de Goiás. Com 

a vigoração da Lei 12.244 do ano de 2010, sobre a universalização das bibliotecas nas 
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instituições de ensino do país, respeitando a profissão bibliotecária, pressupõe-se que em dez 

anos as bibliotecas escolares estaduais possuam bibliotecas com estrutura básica ao seu bom 

funcionamento e bibliotecários formados e capazes de administrar as atividades realizadas 

pela biblioteca. As diretrizes também tratam do papel do bibliotecário escolar e do auxiliar de 

biblioteca. Não cabe ao trabalho fazer análise do papel do bibliotecário e do auxiliar, uma vez 

que não há este quadro profissional na realidade pesquisada. A professora responsável pela 

biblioteca no dia da pesquisa disse que há pouco tempo esta atuando na mesma. Programas e 

atividades em parceria com outras bibliotecas – não foram constatadas atividades desse tipo 

na pesquisa. 

 

A biblioteca e a comunidade escolar 

 

Primeiramente para o reconhecimento do valor da biblioteca é necessário êxito 

nas ações por ela realizadas. Diretores, professores, chefes de departamento precisam 

trabalhar em conjunto e “ativar” a função da biblioteca na escola. A biblioteca não possui 

programações culturais. Não existem atividades de estímulo à leitura, horas do conto, 

encenações e atrativos ao público escolar.  

 

Promoção  

 

Não são utilizados meios de divulgação da biblioteca, dos serviços, materiais e 

atividades por ela oferecidos. Não há sites, folders, cartazes que contribuem para esta ação. 

 

Educação do usuário 

 

 A biblioteca não realiza treinos e capacitações específicos aos usuários, quanto ao 

uso do acervo e aos serviços oferecidos. O usuário é informado sobre estes quesitos se 

perguntar ao funcionário da biblioteca.   

5.1.1 Análise geral da estrutura da biblioteca escolar 

 

Após a avaliação da biblioteca escolar do Colégio Estadual Waldemar Mundim 

segundo as diretrizes da IFLA/UNESCO, os dados obtidos mostram que a biblioteca não 

atende às necessidades julgadas básicas ao seu bom funcionamento.  
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Gráfico 1:  A biblioteca segundo os requisitos analisados 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Se analisadas as diretrizes da IFLA/UNESCO como demonstrado no gráfico à 

biblioteca não atende satisfatoriamente os seguintes quesitos: financiamento e orçamento para 

biblioteca escolar, espaço da biblioteca, móveis e equipamentos, equipamentos eletrônicos e 

audiovisuais, recursos materiais, quadro de funcionários, programações culturais realizadas 

pela biblioteca, promoção, educação do usuário.  O único item avaliado e visto como 

pertinente segundo as diretrizes bases deste trabalho foi à localização da biblioteca, pois ela se 

encontra logo na entrada do colégio, sendo assim de fácil acessibilidade à comunidade 

escolar. 

Como já mencionado acima não há um local próprio para atendimento ao público, 

ou seja, estes são atendidos na mesa do auxiliar da biblioteca. O espaço para leitura e pesquisa 

é bem pequeno e possui seis mesas para usuários. Foi relatado pela funcionária do turno 

matutino que no período da manhã são realizados aproximadamente 50 empréstimos.  

As atividades oferecidas pela biblioteca são: consulta local, empréstimo 

domiciliar, orientação à pesquisa. Não há um folheto guia da biblioteca, nem são utilizados 

recursos de divulgação de novas aquisições, e a biblioteca não tem página na internet própria. 

Há um site do colégio mais não há um link somente para atividades da biblioteca. 

De acordo com o Manifesto da IFLA/UNESCO a biblioteca tem como missão 

oferecer serviços e livros de apoio a aprendizagem. Sua política deve contemplar as 

necessidades da escola, filosofia, objetivos e realidade devendo ser escrita em conjunto com a 

comunidade escolar. 

A partir dessa análise baseada no roteiro do GEBE para biblioteca escolar, 

percebe-se que a realidade da instituição pesquisada não se difere da realidade das demais 

bibliotecas do estado de Goiás. Ausência de investimento por parte do governo, de recursos 

físicos e materiais e também a falta de atividades de incentivo a leitura e uso da biblioteca 
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como fonte de informação, são os quesitos que contemplados nesta análise foram relatados 

ausentes. 

5.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

Caracterização dos pesquisados 

 

As primeiras perguntas do questionário aplicado aos alunos tinham o propósito de 

caracterizá-los. A amostra conforme dito anteriormente é composta integralmente por alunos 

do 3º ano do ensino médio A e B do turno matutino.  

Ainda em relação à caracterização dos pesquisados foi perguntada a idade destes e 

os resultados foram os seguintes: 

 

Gráfico 2: Dados de caracterização dos alunos pesquisados - idade 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Utilidade da Biblioteca na escola - percepção dos alunos  

A questão de número 1 questionava se a biblioteca é útil na escola. E obteve-se os 

seguintes resultados: 

 

Gráfico 3:  Utilidade da biblioteca – percepção dos alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 
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Em continuação a pergunta foi pedido aos alunos que dissertassem o por quê  de a 

biblioteca ser útil na escola. Grande parte destes responderam que a biblioteca é importante, 

pois auxilia nas pesquisas escolares, é uma forma de se adquirir conhecimento e também de 

incentivo a leitura. Os alunos que afirmaram não gostar da biblioteca sendo estes seis por 

cento da população pesquisada citaram como justificativa de suas respostas que não há 

incentivo para seu uso, e outros disseram que gostariam que a biblioteca realizasse 

empréstimos.  

Ainda nesta questão sobre a utilidade da biblioteca, a resposta de um dos alunos 

foi à seguinte: 

 “A biblioteca é fundamental para ampliar os conhecimentos e pesquisar assuntos 

interessantes, apesar da biblioteca ser muito pobre”. Essa resposta do aluno vai de encontro 

com o Manifesto da Unesco que diz: a missão da biblioteca escolar é habilitar os alunos para 

aprendizagem e desenvolver a imaginação, preparando-os para exercer a cidadania ao longo 

da vida IFLA/UNESCO (2005). A partir das respostas obtidas verifica-se que os alunos 

possuem certo conhecimento sobre a utilidade “básica” da biblioteca escolar de ser fonte de 

conhecimento. 

A biblioteca tem a função de ser um agente educacional na escola, fornecendo 

materiais de qualidade e proporcionando aos alunos crescimento e enriquecimento cultural, 

social, intelectual e também momentos de lazer (GONTIJO, 2005). 

 

Locais de busca de informação 

 

A segunda questão tinha como propósito identificar os locais que os alunos 

buscam informações para a realização de seus trabalhos escolares.  

 

Gráfico 4: Locais de busca de informação 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 
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Como demonstrado no gráfico o local onde os alunos mais buscam informações 

são a internet e os livros.  Segundo Vianna (et al., 1998) é função da biblioteca proporcionar 

momentos de interação ao educando e conter um acervo diversificado em variados suportes 

informacionais, transformando-se assim em laboratórios de autoaprendizagem. Adicionar à 

biblioteca laboratórios de informática com Internet é essencial. Essa adequação das unidades 

de informação às tecnologias vem contribuir para as pesquisas e estudos realizados nas 

escolas fazendo com que os leitores utilizem novos aparatos informacionais e sintam prazer 

em adquirir conhecimento. 

 

Incentivo dos professores para o uso da biblioteca 

 

A questão número três interrogava os alunos se os professores do colégio os 

incentivam a utilizar o acervo da biblioteca. 

 

Gráfico 5: Incentivo dos professores para o uso da biblioteca – percepção dos alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Como demonstrado no gráfico acima, cinquenta e três por cento dos alunos 

afirmaram que os professores não os incentivam a utilizar a biblioteca do colégio.  Milanese 

(2002) ressalta que um dos motivos de os alunos irem à biblioteca escolar, é para realizar as 

pesquisas escolares pedidas pelo professor. Se os professores não incentivam os alunos, 

certamente não requerem que os trabalhos sejam realizados primordialmente com materiais 

informacionais da biblioteca escolar. Só trabalhando em conjunto biblioteca e o corpo 

docente, é possível estabelecer uma relação entre alunos e biblioteca.  

Silva (1995) em sua obra “miséria da biblioteca escolar” afirma que nos livros de 

didática para licenciados não há a informação sobre a utilização da biblioteca como recurso 
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pedagógico. Este pode ser considerado um dos motivos do desinteresse dos professores em 

não incentivar o uso da biblioteca. 

 

 

Meio informacional mais utilizado na realização dos trabalhos escolares 

 

Quando perguntados na questão de número quatro qual dos meios informacionais, 

biblioteca da escola e internet, mais utilizam para realizar os trabalhos escolares, os dados 

obtidos foram: 

 

Gráfico 6: Meio informacional mais utilizado nas pesquisas escolares - alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

A biblioteca não foi citada como fonte principal utilizada na realização de 

pesquisas escolares por nenhum dos alunos e a internet é o meio de obtenção de informação 

mais utilizado por todos os alunos pesquisados. Considerando que a biblioteca não possui um 

laboratório de informática, é possível afirmar que os alunos realizam seus trabalhos escolares 

fora do colégio. Daí cabe ressaltar que na realização destas pesquisas não há orientações de 

profissionais da informação, e sem conhecer os critérios de busca necessários a utilização da 

internet como fonte informacional, muitos documentos sem qualidade estão sendo 

recuperados e muitos registros importantes estão passando despercebidos. O uso da internet é 

de grande valor mais é necessário contar com auxílio e orientações de bibliotecários para a 

realização de pesquisas com qualidade e pertinência. Segundo Macedo (2005) a biblioteca é 

uma ferramenta indispensável ao aprendizado na atual sociedade baseada na informação e no 

conhecimento. Para tanto é necessário a adaptação destas aos novos suportes tecnológicos e 

informacionais existentes. 
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Costume de ir a biblioteca 

 

 Na questão cinco foi perguntado ao aluno se costuma ir à biblioteca da escola. 

 

Gráfico 7: Costume de ir a biblioteca - alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Como demonstrado no gráfico, sessenta e cinco por cento dos alunos disseram 

que não tem o costume de ir á biblioteca da escola. Mais uma vez fica claro que os alunos não 

são incentivados a frequentar esse espaço. A biblioteca precisa ser tratada como um 

organismo vivo que emana à comunidade escolar possibilidades de conhecer, sedimentar, 

refletir e ampliar a compreensão de mundo dos alunos (SILVA, 2009).  

 

O que os alunos gostariam que tivesse na biblioteca 

 

Na questão seis, foi pedido aos alunos que citassem o que eles gostariam que 

tivesse na biblioteca do colégio.  Os itens citados foram:  

 livros para complemento das disciplinas estudadas em sala de aula; 

  maior quantidade das obras literárias pedidas no vestibular; 

 dicionários de línguas variadas; 

 computadores com internet; 

 maior espaço físico; 

 melhor organização do espaço e dos materiais da biblioteca; 

 e um profissional capaz de atendê-los qualitativamente; alguns até citaram que este 

profissional é um bibliotecário. 

Todos os itens sugeridos pelos alunos vão de encontro aos requisitos assinalados 

como básicos pelas diretrizes da IFLA/UNESCO para biblioteca escolar e lei 12.244: livros, 
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espaço físico adequado, organização da biblioteca, presença de um bibliotecário e o uso das 

novas tecnologias. 

 

 

Opinião dos alunos quanto a biblioteca da escola, se ela é ideal 

Nesta questão foi perguntado se o aluno achava a biblioteca escolar ideal, e as 

respostas obtidas foram as seguintes: 

 

Gráfico 8:  Opinião dos alunos quanto a biblioteca da escola 

               

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Cinquenta e cinco por cento dos alunos entrevistados afirmaram que não acham a 

biblioteca do colégio ideal. Comparando essa percepção com a proposta da IFLA/UNESCO 

para biblioteca escolar (2005), com a lei 12.244 e também com o roteiro do GEBE, 

percebemos que mesmo sem terem acesso a estes documentos percebem que a biblioteca da 

escola não é ideal, inclusive citaram necessidades de materiais informacionais e serviços ora 

propostos nesses documentos. 

Os motivos citados por não acharem a biblioteca ideal foram: 

 falta de espaço; 

  falta de organização; 

 falta de livros; 

 e a falta de atividades voltadas aos alunos. 

 Alguns alunos afirmaram achar a biblioteca escolar ideal pelo fato de ela 

contribuir para a realização de pesquisas escolares, ampliação dos conhecimentos e no auxílio 

à leitura. Percebe-se que muitos alunos confundiram a pergunta e citaram a importância da 

biblioteca para o ensino ao invés de justificarem o porquê dela ser ideal ou não. 
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Descrição de uma biblioteca escolar ideal 

 

A questão oito propôs aos alunos que descrevessem uma biblioteca escolar ideal. 

Muitos alunos afirmaram que uma biblioteca escolar ideal precisa possuir livros de várias 

áreas do conhecimento, precisa de espaço adequado, de computadores com acesso a internet, 

de funcionários qualificados. A biblioteca da Universidade Federal de Goiás foi citada como 

uma biblioteca ideal. Apesar de nessa resposta os alunos citarem materiais importantes, 

inclusive propostos no GEBE, na lei 12.244 e IFLA/UNESCO para biblioteca escolar, os 

serviços e funções do bibliotecário não ficaram explícitos. Percebe-se então a ausência e o 

desconhecimento do serviço bibliotecário nesta instituição de ensino. 

 

Hábito de leitura 

Esta questão indagava se os alunos tinham o hábito de ler. 

 

Gráfico 9: Hábito de leitura - alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Como demonstrado acima, sessenta e um por cento dos alunos afirmaram ter o 

hábito de leitura. A leitura é uma prática social construída historicamente e depende de 

determinadas condições para sua efetivação (SILVA, 1985). Dessa forma para que a leitura se 

torne uma prática integrante da vida dos alunos precisa ser firmada com o oferecimento de 

materiais e ações oportunas desenvolvidas pela biblioteca escolar. 

  

O que costumam ler 

 

Nesta questão foi perguntado aos alunos o que eles costumam ler. Muitos 

responderam que lêem as obras literárias do vestibular justamente por serem vestibulandos. 
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Os gêneros mais citados foram: romances, drama, suspense e religiosos. Citaram também que 

leem revistas e jornais, e outros que lêem notícias encontradas em redes sociais. O aluno de 

ensino básico precisa de maior amparo nos momentos de leitura, pesquisa escolar e lazer 

comprometido (MACEDO, 2005). O local mais adequado a oferecer esse amparo ao aluno é a 

biblioteca escolar, que tem função de proporcionar atividades de incentivo à leitura em 

suportes e gêneros variados. 

 

Uso da internet 

 

Essa questão perguntava aos alunos se eles acessam a internet. 

 

Gráfico 10 – Uso da internet - alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Cem por cento dos alunos questionados afirmaram que acessam a internet. A 

continuação da pergunta pedia aos alunos que citassem o que costumam acessar, e os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Gráfico 11: O quê acessam na internet - alunos 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 
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Os endereços citados como mais acessados pelos alunos foram sites para a 

realização de pesquisas escolares, o buscador google, site de música youtube, jornais, notícias 

e entretenimento em formato digital, sites de jogos e emails. 

5.3 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Caracterização dos pesquisados 

 

A idade dos pesquisados dos professores entrevistados eram as seguintes: 

 

Gráfico 12: Dados de caracterização dos professores pesquisados - idade 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Utilidade da Biblioteca na escola – percepção dos professores 

 

Nesta questão foi perguntado aos professores se eles sentiam necessidade de uma 

biblioteca na escola e as respostas obtidas foram às seguintes: 

 

Gráfico 13: Utilidade da biblioteca na escola – percepção dos professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 
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Cem por cento dos professores entrevistados afirmaram que há necessidade de 

uma biblioteca na escola. Para Ferreira e Castro (2010) a existência da biblioteca na escola é 

uma necessidade no sentido de apoiar a escola em sua função social. 

Continuando a pergunta foi indagado porque é necessário uma biblioteca na 

escola. Afirmaram que a biblioteca é necessária pois oferece o serviço de empréstimo de 

materiais que auxiliam nas aulas, auxilia na realização de pesquisas, essencial no processo de 

incentivo à leitura, é um complemento da sala de aula e também é importante para que através 

dos materiais oferecidos os usuários se mantenham atualizados. 

Uma das respostas obtidas foi: 

 “ Porque é um ambiente que deve complementar a sala de aula.” 

Carvalho (1972) afirma que a biblioteca precisa ter estreita relação com o corpo 

docente, servindo de apoio e complemento ao que é proposto em sala de aula. Como dito pelo 

professor acima e também por Carvalho a biblioteca precisa colaborar no processo ensino-

aprendizagem. De modo a participar ativamente das atividades realizadas pelo corpo 

pedagógico. 

 

 

Função da biblioteca na escola 

 

Foi perguntado aos professores a função da biblioteca na escola. As respostas 

obtidas foram: ela tem a função de complementar os estudos,  proporcionar lazer através da 

leitura, é um apoio didático, é formadora de conhecimento, serve como incentivo a leitura e 

aos estudos, é um complemento ao ensino passado em sala de aula. 

Um dos professores entrevistados respondeu que a função da biblioteca é: 

“Colaborar no enriquecimento do conhecimento do aluno, pois a sala de aula e o 

livro didático em si mesmos tornam-se „cansativos‟. 

A biblioteca precisa exercer no colégio sua função de agente educacional, 

oferecendo um espaço dinâmico e materiais de qualidade aos seus usuários. Colaborando na 

formação cultural, educacional e social da comunidade escolar (GONTIJO, 2005). 

 

Incentivo do uso da biblioteca 

 

Nesta questão foi perguntado aos professores se eles incentivam os alunos a 

utilizarem a biblioteca. 
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Gráfico 14: Incentivo do uso da biblioteca - professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Dos professores entrevistados oitenta e três por cento afirmaram incentivar os 

alunos a utilizarem a biblioteca da escola. Quando perguntados porquê incentivam, 

responderam basicamente que incentivam pois a biblioteca é o local onde os alunos devem 

realizar suas pesquisas escolares. O professor que afirmou não utilizar, justificou que já 

incentivou em anos anteriores e hoje não incentiva mais devido o aumento de atividades 

curriculares. A resposta de um dos professores entrevistados foi a seguinte: 

“Os alunos devem criar esta opção de procurar em livros diversos”. 

Esta mesma pergunta foi realizada aos alunos e, cinquenta e três por cento 

afirmaram que os professores os incentivam a utilizar a biblioteca do colégio. Há uma 

discordância de valores se comparados os resultados obtidos na mesma pergunta quando 

realizada aos professores. Cinquenta e três por cento dos alunos disseram que os professores 

os incentivam a utilizarem à biblioteca escolar, já os professores oitenta e três por cento 

afirmaram que sim. 

Silva (1985) advoga que grande parte da aprendizagem humana resulta da 

observação do comportamento de outras pessoas. Sendo assim, um dos exemplos da prática 

de leitura dos alunos advém da motivação dos professores em valorizar o livro. A visualização 

do livro como instrumento de conhecimento do mundo, a execução de projetos de leitura são 

de grande valor e fazem diferença na formação dos alunos. 

 

A biblioteca atende as necessidades da escola 

 

 Nesta questão foi perguntado aos professores se a biblioteca do Colégio 

Estadual Waldemar Mundim atende suas necessidades informacionais e as respostas obtidas 

foram as seguintes: 
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Gráfico 15: Atendimento da biblioteca as necessidades da escola - professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Quando perguntados o porquê de a biblioteca  atender ou não as necessidades da 

escola, dois professores afirmaram que atende parcialmente. A resposta de um dos 

entrevistados foi a seguinte: 

 “ Em certos pontos sim, porque sempre há alguma pesquisa que não tem 

conteúdo por completo”. Ou seja, a biblioteca atende parcialmente as necessidades 

informacionais escolares. 

Os que disseram que a biblioteca não atende as necessidades da escola, quando 

interrogados o porquê responderam que faltam materiais de complemento as aulas. 

Verifica-se desse modo que assim como os alunos, os professores percebem a 

falta de recursos necessários à melhoria da biblioteca e afirmaram que faltam materiais para 

pesquisas, um profissional bibliotecário, etc. Segundo Fragoso (2002) o professor caminha na 

mão única utilizando-se a saliva, o quadro negro e o giz ( pincel colorido) e muitas vezes 

ainda possui uma jornada de trabalho de três turnos diários. Nessa “mão única” vivenciada 

pelo professor um dos problemas encontrados é que este não pode contar com os recursos que 

uma biblioteca pode oferecer, assim, a biblioteca acaba perdendo sua utilidade e não pode ser 

vista como um recurso pedagógico eficiente no ambiente escolar. 

 

Perfil esperado do profissional atuante na biblioteca escolar e quem pode exercer este 

papel 

 

Quando perguntados sobre o perfil esperado do profissional atuante na biblioteca 

e quem pode exercer este papel três professores afirmaram ser o bibliotecário, mas que essa 
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não é a realidade do colégio. Dois professores responderam que o profissional atuante na 

biblioteca escolar precisa ser alguém conhecedor da biblioteca e do acervo. 

 “O profissional precisa ser uma pessoa solícita, conhecedor do material à 

disposição da comunidade escolar”. 

Como já foi dito anteriormente os profissionais responsáveis pela biblioteca são 

professores afastados das salas de aula. O profissional adequado para trabalhar em bibliotecas 

é o bibliotecário, pois este possui formação adequada e todos os aparatos necessários para 

coordenar qualitativamente a biblioteca escolar. Para que a biblioteca escolar exerça suas 

funções adequadamente é necessário a permanência do bibliotecário em sua gestão (CORRÊA 

et al, 2002). 

 

O que os professores gostariam que tivesse na biblioteca do colégio 

 

Nesta pergunta os quesitos mais citados foram: livros, locais de estudo, maior 

espaço e computadores. 

35 anos – “acervos para professores, alunos com conteúdos ligados ao didático o ensino em 

sala, fora de sala, vídeo, espaço grande”. 

A biblioteca precisa fornecer materiais informacionais: livros, CDs, jornais, 

revistas, mapas que sirvam a toda comunidade escolar. Se os professores não contam com um 

acervo condizente às suas necessidades tão pouco poderão oferecer conteúdos pertinentes aos 

alunos. As percepções aqui apresentadas vão de encontro com o que reza a lei 12.244. que 

alega que as bibliotecas deverão contar com coleções de livros, materiais videográficos e 

também documentos registrados em qualquer suporte (BRASIL, 2010). 

 

 

Descrição de uma biblioteca ideal 

 

Nesta questão foi pedido aos professores que descrevessem uma biblioteca ideal. 

De acordo com as respostas uma biblioteca ideal possui: espaço adequado, profissionais da 

área, computadores, foi mencionada a biblioteca da UFG como ideal, acervo especializado, 

projetos de leitura. As respostas obtidas nesta questão coincidem com os quesitos 

contemplados pela lei 12.244 e diretrizes IFLA/UNESCO à biblioteca escolar. 
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Abordagem da biblioteca como recurso pedagógico 

Nesta questão foi perguntado aos professores se em seus cursos de licenciatura 

foram abordados temas relacionados ao uso da biblioteca como recurso pedagógico em sala 

de aula e os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Gráfico 16: Abordagem da biblioteca como recurso pedagógico - professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Dos seis professores entrevistados, três afirmaram que em seus cursos de 

licenciatura a biblioteca foi abordada como recurso pedagógico e três disseram que não foi 

abordado como mostra o gráfico acima. Quando perguntados o que foi abordado, 

responderam que teorias para trabalhar com alunos na biblioteca. 

Segundo Silva (1985) os cursos de licenciatura abordam superficialmente a 

pedagogia da leitura. Práticas de leitura e formas de utilizar a biblioteca nas diversas áreas do 

conhecimento são assuntos que passam despercebidos na formação de vários professores que 

atuam em salas de aula, uma vez que conforme Silva (1995), a biblioteca não é citada no livro 

de didática como um recurso pedagógico. 

Um dos professores até relatou a idéia de a escola oferecer cursos de como os 

professores devem utilizar a biblioteca como recurso pedagógico. Uma vez que, foi verificado 

que a maioria dos cursos de licenciatura não abordam este assunto, de grande valor seriam a 

realização de cursos de capacitação aos professores sobre o uso da biblioteca no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Hábito de leitura 

 

Nesta questão foi indagado aos professores se eles possuem o hábito de leitura e 

os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Gráfico 17: Hábito de leitura - professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 

 

Quando perguntados o que leem todos responderam ter o hábito de leitura e que 

costumam ler materiais relacionados às disciplinas que ministram, jornais, artigos científicos, 

literatura. Segundo Silva (1985) para que os projetos de leitura desenvolvidos pelo colégio 

obtenham êxito, o aluno precisa visualizar um local onde os professores são motivados pela 

leitura. Torna-se assim de grande importância que os professores do colégio pesquisado 

tenham esse hábito, pois como advoga Frank Smith apud Silva (1985) as crianças não 

aprendem através da instrumentação e sim do exemplo. Percebendo a importância de ler e de 

adquirir conhecimento estes alunos poderão agregar valor à leitura. 

 

Conhecimento sobre a lei 12.244 

 

 Nesta questão foi perguntado aos professores se eles têm conhecimento sobre a 

lei 12.244 e as respostas obtidas foram: 

 

Gráfico 18: Conhecimento da lei 12.244 - professores 

 

Fonte: Dados coletados, 2011. 
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Como demonstrado no gráfico oitenta e três por cento dos professores afirmaram 

não conhecer a lei 12.244, que trata da universalização de bibliotecas nas instituições de 

ensino do país respeitando a profissão bibliotecária nestas. Desta forma, acredita-se que falta 

um trabalho de divulgação da mesma. 

 

Possíveis mudanças com a vigoração da lei 12.244 

 

Foi perguntado aos professores o que pode mudar com a vigoração da lei 12.244. 

E estes responderam que um profissional com conhecimento específico atuando nas 

instituições de ensino é de grande valor aos alunos e professores, uma vez que poderão atuar e 

atender qualitativamente as necessidades informacionais da comunidade escolar. Há um certo 

distanciamento entre escola e legislações e conceitos acadêmicos. (FRAGOSO, 2002). As leis 

e conceitos não são seguidos fielmente na educação, no entanto com a vigência da lei 12.244 

espera-se minimamente a estruturação de bibliotecas e a presença de profissionais 

bibliotecários nas unidades escolares. 

 

5.4 A BIBLIOTECA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS E PROFESSORES: UMA SÍNTESE 

GERAL 

Com a análise dos recursos físicos e humanos da biblioteca do colégio 

pesquisado, foi possível verificar algo que não é surpreendente, ou seja, uma realidade 

vivenciada pela maioria das bibliotecas públicas do estado de Goiás. A biblioteca escolar 

como já constatada por vários pesquisadores de ênfase escolar pode ser definida como um 

mero depósito de livros didáticos. A biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim conta 

com um acervo que atende parcialmente as necessidades de seus usuários, seus móveis são 

readaptados das salas de aula e os funcionários responsáveis pela biblioteca também são 

“adaptados”, ou melhor dizendo nem se adaptaram para poderem exercer o cargo que 

ocupam. Professores sem nenhum curso de capacitação para trabalharem em bibliotecas, que 

estão ali muitas vezes para descansar das salas de aula ou aguardando resoluções de caráter 

administrativo. A biblioteca não participa ativamente das atividades realizadas pela escola, 

não há divulgação dos materiais e serviços por ela oferecidos e também não há iniciativas de 

trabalhos de parceria entre biblioteca e corpo docente. 

Mesmo com tantos fatores negativos encontrados a biblioteca do Colégio Estadual 

Waldemar Mundim se comparada a outras bibliotecas escolares do estado de Goiás, em que 
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os livros encontram-se amontoados sem nenhuma forma de organização e são em sua maioria 

didáticos, encontra-se melhor equipada. Possui algumas estantes para acomodação dos livros, 

seu acervo conta com livros literários, possui um software de automação de acervo e foi 

adotado uma forma de organização dos livros nas estantes, por gêneros e disciplinas. 

Através da pesquisa realizada com os alunos do colégio foi possível verificar que 

mesmo não contando com uma biblioteca com os recursos básicos citados pelas diretrizes pela 

IFLA/UNESCO (2005) para biblioteca escolar, estes percebem a importância da biblioteca na 

escola. Sabem enumerar os recursos básicos ao bom funcionamento de uma biblioteca, como 

espaço físico, equipamentos tecnológicos, profissional bibliotecário e acervo de qualidade.  

É importante também enfatizar que a internet foi citada como fonte de pesquisa 

mais utilizada na realização dos trabalhos escolares. Como a biblioteca não conta com um 

laboratório de informática, pode-se dizer que a maioria das pesquisas estão sendo realizadas 

sem as devidas orientações para a realização de um trabalho de qualidade. Vale ressaltar que o 

uso dos livros, fontes de comprovada autoria, veracidade e de grande pertinência se 

comparadas às fontes virtuais, estão sendo pouco utilizadas por esses alunos. Talvez por falta 

dos materiais necessários, ou de acessibilidade a biblioteca não está oferecendo subsídios 

básicos ao processo ensino-aprendizagem, que deveria ser um de seus objetivos principais 

sendo ela parte de uma comunidade escolar.  

Uma parte deste trabalho teve como objetivo verificar a percepção dos professores 

quanto a utilidade da biblioteca na escola. No entanto de acordo com as respostas os 

professores percebem a importância de uma biblioteca na escola, mas pouco usufruem dos 

poucos serviços e materiais informacionais que a biblioteca tem a oferecer.  

Mesmo contando com uma biblioteca que não é adequada a atender o seu público-

alvo qualitativamente, professores e alunos compreendem a importância da biblioteca ao 

desenvolvimento intelectual. Uma biblioteca ideal na opinião destes precisam contar 

basicamente com os recursos enumerados pelas diretrizes da IFLA/UNESCO (2005) como 

requisitos básicos ao bom funcionamento da biblioteca escolar: espaço físico suficiente, 

profissionais qualificados, acervo pertinente, realização de atividades voltadas à comunidade 

escolar. 

Para Silva (1989) sem a participação dos professores, a dinamização da biblioteca 

escolar dificilmente será viabilizada na prática, e isso é claramente visível nas instituições de 

ensino. Num local onde o bibliotecário atua juntamente com toda a comunidade escolar e é 

visto como membro essencial no processo de educação, a biblioteca exerce um papel de suma 
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importância como mediadora e disseminadora da informação diferentemente dos locais onde a 

biblioteca não existe ou não é valorizada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A fundamentação teórica desse estudo mostrou que a biblioteca escolar é 

indispensável à formação do indivíduo por fornecer materiais informacionais pertinentes aos 

alunos e professores no processo ensino-aprendizagem, vista também como uma fonte 

cultural de conhecimento. As leituras realizadas mostraram a importância dessa temática, pois 

possibilitaram uma abordagem da realidade de uma biblioteca escolar estadual e a percepção 

dos alunos e professores quanto a esta. 

Mostrou-se também a importância da lei 12.244 que trata da universalização das 

bibliotecas escolares nas instituições de ensino do país. Foi realizada uma breve abordagem 

sobre ela e aplicados questionários os quais continham perguntas relacionadas ao 

conhecimento dessa lei por parte dos professores do colégio. 

A biblioteca do Colégio Estadual Waldemar Mundim foi analisada segundo as 

orientações constantes no roteiro para análise de bibliotecas escolares, estruturado pelo 

GEBE. Analisando os dados obtidos a partir das diretrizes da IFLA/UNESCO para biblioteca 

escolar é possível concluir que a estrutura da unidade de informação pesquisada não atende 

aos requisitos vistos como primordiais ao bom funcionamento de uma biblioteca escolar. 

Portanto, essa realidade não é um fato inédito, visto que, esta é vivenciada pela maioria das 

bibliotecas públicas do Estado de Goiás.  

Com os questionários aplicados aos alunos e professores da unidade de ensino foi 

constatado que estes, mesmo sem terem conhecimento das diretrizes da IFLA/UNESCO e da 

lei 12.244 para biblioteca escolar, percebem a importância desta e sabem discernir os recursos 

básicos necessários à biblioteca. Mas esta é uma realidade distante à esta comunidade escolar, 

que utiliza “precariamente” a biblioteca e não conta com o trabalho de um  profissional 

bibliotecário. A biblioteca é percebida como importante para práticas de leitura e como fonte 

de conhecimento, mas não é trabalhada como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem realizado pelo colégio, e o seu potencial informacional não é explorado. 

O tema biblioteca escolar é rico e ainda pode ser bastante explorado, no sentido de 

se desenvolverem novos estudos na área. Como a realização de uma pesquisa ação para 

mostrar a importância da biblioteca, divulgar as leis e diretrizes que amparam a 

biblioteconomia nas instituições de ensino. Outra pesquisa interessante seria a de conhecer as 

bibliotecas escolares públicas do estado e dos municípios de uma forma geral e conhecer 

ações desenvolvidas que possam fazer diferença nessa “miséria da biblioteca escolar” 

(SILVA, 1995). 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Caro(a)  aluno(a), 

Este questionário é um instrumento de coleta de dados da pesquisa intitulada: “A percepção 

dos professores e alunos do ensino médio do turno matutino do Colégio Estadual Waldemar 

Mundim sobre a utilidade da Biblioteca Escolar”.  Solicitamos assim a sua colaboração, no 

sentido de responder as perguntas desta entrevista. Agradecemos sua atenção e colocamo-nos 

a disposição para quaisquer dúvidas. 

 

Discente: Karla Rodrigues da Silva   email: tcckarla@gmail.com 

Docente: Andrea Pereira dos Santos   email: andreabiblio@gmail.com 

______________________________________________________________________ 

 

Nome do Colégio: _______________________________________________________ 

Série que está cursando : __________________   Turno: _________________________ 

Idade: _______________. 

 

1) Na sua opinião a biblioteca é útil na sua escola?  

(  ) Sim    

(  ) Não 

Por quê? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Onde você busca informações e materiais para realizar seus trabalhos escolares? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

mailto:tcckarla@gmail.com
mailto:andreabiblio@gmail.com
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3) Os professores do colégio incentivam você a utilizar os materiais (livros, CD‟s, 

DVD‟s) da biblioteca? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

 

4) Qual dos meios informacionais abaixo citados você mais utiliza para realizar seus 

trabalhos escolares? 

(  ) a biblioteca da escola   

(  ) internet 

 

5) Você costuma ir à biblioteca da escola? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

 

6) O que você gostaria que tivesse na biblioteca do seu colégio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7) Na sua opinião a biblioteca da sua escola é ideal? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

Por quê? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8) Descreva uma biblioteca escolar ideal. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

9) Você tem o hábito de ler? 

(  ) Sim    

(  ) Não 
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10) O que costuma ler? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11) Você consulta a internet? O que costuma acessar? 

(  ) Sim    

(  ) Não 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12) Quais sites você costuma acessar na internet? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos professores 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Caro professor(a), 

Esta entrevista é um instrumento de coleta de dados da pesquisa intitulada: “A percepção dos 

professores e alunos do ensino médio do turno matutino do Colégio Estadual Waldemar 

Mundim sobre a utilidade da Biblioteca Escolar”. Solicitamos assim a sua colaboração, no 

sentido de responder as perguntas desta entrevista. Agradecemos sua atenção e colocamo-nos 

a disposição para quaisquer dúvidas. 

 

Discente: Karla Rodrigues da Silva    email: tcckarla@gmail.com 

Docente: Andréa Pereira dos Santos    email: andreabiblio@gmail.com 

 

Nome do Colégio: _______________________________________________________ 

Disciplina ministrada: ____________________ 

Idade: _______________ 

 

1) Você sente necessidade de uma biblioteca nessa escola? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Em sua opinião, qual a função da biblioteca na escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) Você incentiva seus alunos a utilizarem à biblioteca? 

mailto:tcckarla@gmail.com
mailto:andreabiblio@gmail.com
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(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4) Na sua opinião, a biblioteca atende às necessidades da escola? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5) Qual o perfil esperado do profissional atuante na biblioteca da escola? Que profissional 

pode exercer este papel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6) O que você gostaria que tivesse na biblioteca desta escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7) Descreva uma biblioteca ideal. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8) Durante o seu Curso Superior de Licenciatura foi abordada a utilização da biblioteca como 

recurso pedagógico? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

O que foi abordado? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 62 
 

9) Você tem o hábito da leitura? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

O que costuma ler? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10) A lei 12.244: sancionada em 2010, trata da universalização das bibliotecas nas instituições 

de ensino do país, respeitando a profissão do bibliotecário. As instituições de ensino, têm o 

prazo de 10 anos para se adaptar à lei, a partir da data em que esta foi sancionada).  

Você tem conhecimento sobre esta lei? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

11) O que pode mudar com a vigoração da Lei 12.244, em que as instituições de ensino terão 

bibliotecas? Dê sua opinião sobre esta lei. 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de pesquisa da estrutura da biblioteca escolar. 

Pesquisa respondida pela autora do trabalho de acordo com os dados observados na própria 

instituição com ajuda da funcionária responsável pela biblioteca no período matutino. 

ROTEIRO DE PESQUISA: 

ESTRUTURA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Colégio: ___________________________________________ 

Biblioteca: _________________________________________ 

Data de avaliação: ___________________________________ 

FUNCIONAMENTO 

Todos os turnos (  ) Alguns turnos (  ) Apenas um turno (  ) 

ESPAÇO FÍSICO 

Localização dentro do espaço da escola: 

Adequada (  ) Inadequada (  ) 

Tamanho __________ (  ) pequena média (  ) grande (  ) 

Condições de:  

Iluminação: boas (  )  média(  )  ruins (  ) 

Ventilação: boa (  )  média (  )  ruins (  ) 

Limpeza: boa (  )  média (  )  ruim (   ) 

 

Espaço para atendimento ao público: sim (  )  não (  ) 

Espaço para leitura e pesquisa: sim (  )   não (  ) 

Espaço para atividades audiovisuais: sim(  )  não (  ) 

Espaço para computadores: sim (  )   não (  ) 

Espaço para acervo: sim (  )    não (  ) 

MOBILIÁRIO 

Estantes para acomodar o acervo: sim (  )   não (  ) 

Balcão de atendimento: sim (  )    não (  ) 

Mesas e cadeiras para acomodar usuários (  )  não (  ) 

Estantes expositoras: sim (  )     não (  ) 

Guarda volume: sim (  )     não (  ) 

Televisão: sim (  )     não (  ) 

Quadro mural: sim(  )     não (  ) 

Impressora: sim (  )      não (  ) 

DVD: sim (  )       não (  ) 
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Tocador de CD: sim (  )     não (  ) 

Scanner: sim (  )      não (  ) 

Telefone: sim (  )      não (  ) 

Layout: funcional (  ) pouco funcional (  ) nada funcional (  ) 

ACERVO 

Número total de itens do acervo _________ 

Jornais: sim (  )     não (  ) 

Enciclopédias: sim (  )    não (  ) 

Revistas: sim (  )     não (  )  

Dicionários: sim (  )     não (  ) 

Outros materiais ( gibis, atlas, mapas, DVD‟s, CD‟s, fotografias) sim(  ) não (  ) 

Em quantidade suficiente: sim (  )   não (  ) 

Computadores com acesso a internet: sim (  )  não (  ) 

Condições de uso dos computadores: boas (  )  razoáveis (  ) ruins (  ) 

Número de empréstimos por mês: ___________________ 

Presença de livros didáticos no acervo da biblioteca: 

- a biblioteca mantém alguns exemplares apenas para consulta: sim (  ) não (  ) 

- a biblioteca mantém todos os exemplares que não foram entregues aos alunos: sim (  ) não (  

) 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

O acervo é tombado/registrado: sim (  )  não (  ) 

O acervo é classificado: sim (  )  não (  ) 

O acervo é catalogado: sim (  )  não (  ) 

O acervo está inserido em catálogo informatizado: sim (  )  não (  ) 

O catálogo de todo o acervo pode ser acessado remotamente: sim (  )  não (  ) 

SERVIÇOS E ATIVIDADES OFERECIDAS 

Consulta no local: sim (  )  não (  ) 

Empréstimo domiciliar: sim (  )  não (  ) 

Orientação à pesquisa: sim (  ) não (  ) 

Folheto/guia da biblioteca: sim (  ) não (  ) 

Contação de histórias: sim (  )  não (  ) 

Divulgações de novas aquisições: sim (  )  não (  ) 

Mural: sim (  )  não (  ) 

Blog/site da biblioteca: sim (  )  não (  ) 
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PESSOAL  

Responsável pela biblioteca: bibliotecário (  ) auxiliar de biblioteca (  ) professor (  ) auxiliar 

administrativo (  ) outros (  ) 

 Número de funcionários: ______________ 
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APÊNDICE D – Pedido de autorização enviado a coordenação escolar para realização da 

pesquisa. 

 

                                                                                                         
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Goiânia, ____ de _____________ de 2011 

À(o) 

________________________________________ 
 
Diretor(a) do Colégio___________________________________________________ 
 

    

Prezado(a) Diretor(a), 

 

Solicitamos a V.Sa. autorização para que a aluna Karla Rodrigues da Silva, discente 

de biblioteconomia dessa universidade possa realizar pesquisa na sua escola e/ou biblioteca, 

pois esta será uma importante fonte de informação para a finalização do Trabalho de 

Conclusão de Curso da Referida estudante. 

O tema da pesquisa é “Contribuição das bibliotecas das escolas estaduais de Goiânia 

para o aprendizado dos estudantes do ensino fundamental e médio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________ 

Profa. Msc. Andréa Pereira dos Santos 

Professora Assistente do Curso de Biblioteconomia da UFG 
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ANEXO A – Parâmetros para bibliotecas escolares – Grupos de Estudos em Biblioteca 

Escolar de Minas Gerais 

 

Escola: ......................................................................................................... 

Biblioteca: .................................................................................................... 

Data da avaliação: Início _____________ Fim _________________ 

 

FUNCIONAMENTO 

Todos os turnos ( )  Alguns turnos (  )  Apenas um turno (  ) 

Meta ___________________________________________ Ano _______ 

 

Horário de funcionamento 

Regular/ durante todo o tempo em que a escola está aberta, inclusive 

durante o horário de recreio....................................................................... 

Regular/ durante todo o tempo em que a escola está aberta, menos 

durante o horário de recreio....................................................................... 

Irregular/ dependendo da disponibilidade de pessoal................................... 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

ESPAÇO FÍSICO 

Localização dentro do espaço da escola 

Adequada ( )  inadequada (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Tamanho ____________ m2 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Condições de: 

Iluminação 

Boas (  ) médias (  ) ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Ventilação  

Boas (  )  médias (  )  ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Limpeza 

Boas (  ) médias (  ) ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 
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Estética  

Boas (  ) médias (  ) ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Acessibilidade para todas as pessoas 

Boas(  ) médias (  )  ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Segurança 

Boas (  )  médias (  )  ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaços existentes para usuários 

Espaço para atendimento ao público _________m2  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaço para leitura e pesquisa _________m2  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaço específico para leitura infantil_________m2 

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Cabines/salas individuais para estudo_________m2  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaço para atividades audiovisuais 

(que exijam equipamento) _________m2  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaço para computadores __________m2 

não tem (  ) 
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Meta ___________ Ano __________ 

 

Espaço para acervo _______________m2 

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Espaços existentes para funcionários _________m2 

atende bem às necessidades (  ) 

atende razoavelmente às necessidades (  ) 

não atende às necessidades (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Mobiliário e equipamentos 

Assentos para acomodar usuários _____assentos 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Mesas para acomodar usuários _______________ mesas 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Balcão de atendimento 

Funcional (  )  pouco funcional (  ) nada funcional (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Estantes _________ metros lineares 

Acomodam o acervo: bem (  ) medianamente (  )  mal (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Guarda volume 

tem (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Estantes expositoras 

Tem (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 
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Arquivos  

tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Televisão 

Tem (  ) não tem (  )  

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Mapoteca 

Tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Quadro mural  

tem  (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Impressora  

tem (  ) 

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Tocador de DVD  

Tem (  )  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Tocador de CD 

Tem (  )  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Scanner 

Tem (  ) 
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não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Máquina fotográfica 

tem (  ) 

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Filmadora  

Tem (  ) 

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Telefone 

tem (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Quadro negro 

tem (  )  

não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Layout (Distribuição de espaços, mobiliário e equipamentos) 

Funcional (  ) pouco funcional (  ) nada funcional (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

ACERVO 

Número total de itens do acervo ________ itens 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de títulos _______________ títulos 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de itens do acervo destinados a 

professores_______________ itens 



 72 
 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de itens do acervo destinados a estudantes _________ itens 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de revistas informativas (títulos) ________ títulos 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de jornais (assinaturas correntes) _____ assinaturas de jornais 

correntes 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de enciclopédias (títulos) _______enciclopédias 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de dicionários ________ dicionários 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de almanaques ________ almanaques 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Outros materiais (gibis, atlas, mapas, DVDs, CDs, fotografias, 

materiais para contação de histórias, etc. ) 

em quantidade suficiente (  ) 

em quantidade insuficiente (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de livros por aluno ____________ livros por aluno 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número total de computadores com acesso à internet ___________ 

 

Computadores 

Relação computador x alunos 
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Um computador por ______ alunos 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Condições de uso dos computadores 

Boas (  ) razoáveis (  )  ruins (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Condições gerais do acervo 

Equilíbrio entre assuntos 

Bom (  )  razoável (  )  ruim (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Equilíbrio entre séries ou faixa etária dos alunos 

Bom (  )  razoável (  )  ruim (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Estado de conservação 

bom (  )  razoável (  )  ruim (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Frequência de utilização 

Pelos alunos 

muito usada (  )  razoavelmente usada (  ) pouco usada  (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Pelos professores 

muito usada  (  )  razoavelmente usada (  ) pouco usada (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Número de empréstimos por mês ______________ empréstimos 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Descarte de materiais 

Realizado sistematicamente (  ) 
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realizado de vez em quando (  ) 

não realizado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Presença de livros didáticos no acervo da biblioteca 

a biblioteca mantém alguns exemplares apenas para consulta (  ) 

a biblioteca mantém todos os exemplares que não foram entregues aos alunos (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Comissão de seleção do acervo 

existe e se reúne regularmente(  ) 

existe e se reúne raramente (  ) 

não existe (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

Tombamento/registro 

todo o acervo é tombado/registrado (  ) 

parte do acervo é tombado/registrado (  ) 

o acervo não é tombado/registrado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Classificação 

todo o acervo é classificado (  )  

parte do acervo é classificado (   ) 

o acervo não é classificado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Catalogação 

todo o acervo é catalogado (  ) 

parte do acervo é catalogado (  ) 

o acervo não é catalogado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Informatização do catálogo 
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todo o acervo está inserido em catálogo informatizado (  ) 

parte do acervo está inserido em catálogo informatizado (  ) 

não há catálogo informatizado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Acesso remoto ao catálogo 

o catálogo de todo o acervo pode ser acessado remotamente (  ) 

o catálogo de parte do acervo pode ser acessado remotamente (  ) 

o catálogo não pode ser acessado remotamente (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

SERVIÇOS E ATIVIDADES OFERECIDAS 

Consulta no local 

 Sim (  )    não (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Empréstimo domiciliar 

 Sim (  ) não (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Empréstimo manual (  ) 

Empréstimo automatizado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Orientação individual à pesquisa 

 Tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Orientação coletiva à pesquisa  

Tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Orientação à pesquisa na internet  

tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 
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Visitas orientadas 

 Tem (  ) não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Folheto/guia da biblioteca 

 Tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Contação de histórias  

Tem (   )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Divulgação de novas aquisições 

 Tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Boletim informativo 

 Tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Mural  

Tem (  )   não tem  (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Exposições  

Tem (  )   não tem  (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Clube de leitura  

Tem (  )    não tem  (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Feira de livros 

 tem (  )     não tem  (  ) 
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Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Encontro com escritores 

Tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Palestras  

Tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Apresentações artísticas 

tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Concursos/premiações 

tem (  )   não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Oficinas 

Tem (  )  não tem (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Blog/site da biblioteca 

tem (  )  não tem  (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

PESSOAL 

Responsável pela biblioteca 

Horas de trabalho que o responsável dedica à biblioteca 

8 a 6 horas diárias (  ) 

5 a 4 horas diárias (  ) 

menos de 4 horas diárias (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Nível de formação do responsável 
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Adequado (  )  pouco adequado (  )  inadequado (  ) 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Funcionários/auxiliares 

Número de funcionários/auxiliares por turno 

1º turno ____________ funcionários/auxiliares 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

2º turno ____________ funcionários/auxiliares 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

3º turno ____________ funcionários/auxiliares 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

Número total _______ funcionários/auxiliares 

Meta __________________________________________ Ano ________ 

 

Nível de formação dos funcionários/auxiliares 

adequado (  )  pouco adequado (  )  inadequado (  ) 

 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO 

Síntese geral dos avaliadores quanto a: 

Funcionamento: 

Espaço físico: 

Acervo: 

Organização do acervo: 

Serviços e atividades: 

Pessoal: 

Metas propostas e ano de execução: 

Avaliadores: 

Aprovado pelo órgão superior da Escola em: ....................................... 

 

 


