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ESTRELAS DO MAR 

 

Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma 

colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se 

inspirar, e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele 

viu um vulto que parecia dançar.  

Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia 

estrelas-do-mar da areia , uma por uma, para jogá-las novamente de volta ao 

oceano.  

"Por que está fazendo isso?"- perguntou o escritor. 

"Você não vê! --explicou o jovem-- A maré está baixa e o sol está brilhando. 

Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia". 

O escritor espantou-se. 

"Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora, 

e centenas de milhares de estrelas-do-mar espalhadas pela praia. Que diferença 

faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer 

forma". 

O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou 

para o escritor.  

"Para essa aqui eu fiz a diferença...". 

Naquela noite o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. 

Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e, juntos, 

começaram a jogar estrelas-do-mar de volta ao oceano.  

Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar 

melhor. 

Sejamos a diferença! 

 

In: https://www.pensador.com/frase/NDU5NTk4/ 

Autor desconhecido 
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“No Egito, as bibliotecas eram chamadas 

''Tesouro dos remédios da alma''. De fato, 

é nelas que se cura a ignorância, a mais 

perigosa das enfermidades e a origem de 

todas as outras”. (Jacques Bossuet) 

 



 
 

RESUMO 

SALES. Célia Reis. O professor readaptado na biblioteca escolar: memórias, 
saberes e práticas educativas. Orientadora: Jussara Santos Pimenta. Porto Velho, 
2019. 151f. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação Escolar, Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Porto Velho,  2019. 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEEprof), no biênio 
2018/2019, pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) tendo como objetivo 
investigar quais práticas educativas os professores readaptados de três Escolas 
Estaduais da Rede Pública de Ensino da cidade de Porto Velho (RO) desenvolvem 
na Biblioteca Escolar. A metodologia utilizada foi pautada na epistemológica da 
pesquisa-ação, contribuindo para o aprendizado conjunto entre pesquisador e 
participantes. Por meio de intervenção prática, que visou observar e identificar as 
atividades desenvolvidas pelos professores responsáveis, pela Biblioteca Escolar, 
assim, foi possível apresentar os saberes adquiridos a partir da prática docente dos 
professores responsáveis e propor, planejar e realizar uma prática pedagógica na 
Biblioteca Escolar com a participação desse profissional e por docentes que estão 
em sala de aula. A finalidade dos instrumentos de coleta de dados observação, 
análise documental, diário de campo e entrevista semiestrutura estão relacionados 
aos pressupostos da abordagem qualitativa desta pesquisa. Os resultados 
alcançados indicaram que as atividades que os professores readaptados 
desenvolvem na biblioteca são: abertura e fechamento da biblioteca, manter a 
ordem (silêncio), organizar os livros nas estantes, fazer empréstimos domiciliares, 
cobrar os alunos que estão com empréstimos de livros atrasados, zelar pela 
organização do ambiente da biblioteca, realização de campanhas para arrecadação 
de livros de literatura infanto-juvenil, seleção, organização e distribuição dos livros 
didáticos para os alunos no início do ano letivo, orientam sobre o uso, conservação e 
o recebimento dos livros didáticos no final do ano letivo. Suas práticas educativas 
vão do incentivo à leitura à realização de projetos. A pesquisa culminou com a 
elaboração coletiva de um produto educacional com propostas de ações educativas 
que podem ser desenvolvidas ao longo do ano letivo na Biblioteca Escolar pelo 
professor responsável pela biblioteca.  

 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Educação. Práticas Educativas. Professor 
Readaptado.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SALES. Célia Reis. The readapted teacher in the school library: memories, 
knowledge and educational practices. 2019, 149 f. Dissertation (M.Sc. degree) – 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Escolar, Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, Porto Velho, 2019. 
 

This research was developed within the Postgraduate Program in School Education 
Master and Doctorate Professional - PPGEEprof, in the biennium 2018/2019, by the 
Federal University of Rondônia (UNIR) and was aimed to investigate which 
educational practices readaptated teachers of three State Schools from the Public 
School Network of Porto Velho (RO) develop at the School Library. Action research 
was the most appropriate methodology for this type of study, contributing to joint 
learning between researcher and participants. Through practical intervention, which 
aimed to observe and identify the activities developed by the responsible teachers, 
by the School Library, thus, it was possible to present the knowledge acquired from 
the teaching practice of the responsible teachers and propose, plan and perform a 
pedagogical practice in the School Library with the participation of this professional 
and by teachers who are in the classroom. The purpose of the data collection 
instruments observation, document analysis, field diary and semi-structured interview 
are related to the assumptions of the qualitative approach of this research. The 
results achieved indicated that the activities that the readapted teachers develop in 
the library are: opening and closing the library, keeping order (silent), organizing the 
books on the shelves, making home loans, charging students who are on late book 
loans, ensuring the organization of the library environment, carring out campaigns for 
the collection of children's literature books, selection, organization and distribution of 
textbooks to students at the beginning of the school year, advise on the use, 
conservation and receipt of textbooks at the end of the school year. Their educational 
practices range from encouraging reading to carrying out projects. The research 
culminated in the collective elaboration of an educational product with proposals for 
educational actions that can be developed throughout the school year at the School 
Library by the teacher responsible for the library. 

Keywords: School Library. Education. Educational practices. Readapted Professor. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para iniciar o percurso da pesquisa foi necessário retornar à minha infância, 

pois, sempre gostei de ler e é perceptível a importância que meus pais deram à 

leitura e à minha educação. Do meu processo escolar tenho muitas lembranças. Os 

momentos que envolviam a leitura me cativavam e ficaram marcados, principalmente 

a minha prova de leitura. Apesar de já ter passado muito tempo recordo da alegria 

que tive ao ser aprovada no teste de leitura oral com nota 10. O teste de leitura em 

voz alta era realizado no final do ano e tinha como objetivo avaliar se o aluno sabia 

ler e se estava apto para avançar. 

Hoje sei da importância da leitura na formação do educando e que o contato 

com a leitura proporciona ao leitor uma melhor percepção do mundo à sua volta. Ler 

é dar significado ao texto, é relacioná-lo com o contexto e com as experiências do 

leitor, por isso é importante que o primeiro contato com a leitura seja ainda na 

infância, fase em que os sujeitos estão em formação. 

Os Contos de Fadas são uma maneira lúdica de introduzir a leitura na 

infância, pois os personagens com que nos identificamos nos Contos de Fadas 

marcam essa etapa das nossas vidas de forma significativa. É difícil não lembrar das 

princesas e outros personagens que ganharam espaço em nossa imaginação e 

onde ficaram registradas grandes aventuras. Um exemplo desses clássicos que me 

marcaram foi a Bela e a Fera. Essas leituras nos ligam com o nosso lado mais 

sensível e criativo, trazendo reflexões sobre a nossa existência. Os ensinamentos 

que os Contos de Fadas e fábulas proporcionam continuam presentes atualmente. 

A partir da participação nas aulas da disciplina Educação, Cultura e 

Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - MEPE pela 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, surgiu a ideia de iluminar a minha 

pesquisa, que vai trabalhar com as memórias dos professores readaptados que 

desenvolvem suas práticas pedagógicas na Biblioteca Escolar e dessa forma 

contribuem na educação do sujeito dentro do espaço escolar além da sala de aula, 

por meio dos teóricos como Bakhtin (2011), Chartier (1999) e Foucault (1996) que 

me inspiraram a levar em consideração “as experiências do outro”, a “escutar outras 

vozes”, saber o “saber do outro, o saber deles”. 

Nesse sentido, relatarei nesse texto as minhas primeiras experiências como 

leitora fazendo o regaste das memórias durante a infância com as sensações que 
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tive ao ter contato com o meu primeiro Conto de Fadas e posteriormente um dos 

livros favorito na adolescência e como esses clássicos influenciaram a minha 

trajetória. 

Ao iniciar a escrita desse texto é preciso informar ao interlocutor de que lugar 

estou falando para tecer a minha trajetória sobre como me constitui como leitora, 

professora, bibliotecária e pesquisadora. Segundo Foucault (1996, p. 49): 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade 
nascendo diante de seus próprios olhos; e quando  tudo pode enfim, 
tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito a propósito de 
tudo, isto se dá porque todas as coisas, tendo manifestado 
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa de 
consequências de si. 
 

Embora, as orientações constantes nos manuais de redação e apresentação 

de trabalhos científicos recomendem que os textos escritos sejam redigidos em 

terceira pessoa do singular, com parágrafos curtos, objetividade, clareza e concisão, 

nesse texto utilizarei a primeira pessoa do plural, pois segundo Bakhtin (2003, p. 

341): “Ser significa conviver. Ser significa ser para o outro e, através dele para si. O 

homem não tem um território interior soberano, será todo na fronteira, olhando para 

dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro”. Dessa forma, a 

autora se assume como sujeito a partir de suas experiências pessoais e 

representações. 

Minha primeira experiência como leitora foi na esfera familiar. Ganhamos de 

nossa mãe uma coleção com os clássicos da Literatura Infantil. A coleção de capa 

dura continha as seguintes histórias: Branca de Neve, O Patinho Feio, Cinderela, Os 

Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, 

Pinóquio, Rapunzel e A Bela e a Fera. Essa coleção foi de fato a minha primeira 

biblioteca e os clássicos meu primeiro acervo pessoal de livros. 

A leitura diária dos Contos de Fadas dessa coleção foi imprescindível para 

adquirir o hábito pela leitura, porque essas histórias me cativarem e despertaram 

minha imaginação1. Para Kupstas (1993, p.8) “Os contos de fadas são narrativas 

muito antigas e que, logo no começo, não se destinavam às crianças, eram mitos 

difundidos por inúmeros povos, como os Hindus, os persas, os gregos e os judeus”. 

 
1 Segundo Oliveira (2008, p. 157): "O resultado disso é que a narrativa acaba envolvendo seu leitor, 
levando-o à identificação com personagens e situações, ajudando-o a compreender que as histórias 
dos contos de fadas, mesmo que estejam fora da realidade, são como reflexos de suas vivências 
pessoais”. 
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Eu fazia a leitura desses clássicos sempre no período noturno, após o jantar. 

Era sempre um momento divertido e muito aguardado por mim e pela minha irmã. A 

minha história preferida era a Bela e a Fera e a princesa contrariando a preferência 

da maioria era a Bela. A história é sobre uma garota chamada Bela que gostava de 

ler e já havia lido todos os poucos livros de uma biblioteca improvisada na aldeia 

onde morava, todos os moradores a consideravam estranha. A vida dela teve uma 

reviravolta quando seu pai em uma de suas viagens encontrou um castelo 

abandonado no meio da floresta e foi aprisionado pela Fera que era o dono do 

castelo. Sabendo da notícia, Bela tenta ajudar o pai e inverte a situação, ficando 

como prisioneira da Fera. 

Acredito que o fato da Bela ser apaixonada por livros foi um dos principais 

fatores que despertou meu interesse por essa personagem, porque ela tinha como 

principal atividade na história o interesse pela leitura e por isso era apontada pelos 

moradores do seu povoado como “diferente”. Nos dias atuais, é muito comum que 

leitores assíduos (que preferem a leitura de um bom livro ao uso excessivo das 

redes sociais) sejam vistos pela sociedade como diferentes. 

A história original “A bela e a Fera” surgiu no século XVIII e foi publicada de 

forma anônima em um jornal francês voltado para contos. Esse conto tinha como 

foco o público adulto conforme artigo da jornalista Maria Carolina Maia publicado em 

na Revista Veja (2017)2: 

 

A primeira versão da fábula, ao que se sabe, foi escrita pela francesa 
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, conhecida como Madame 
de Villeneuve, e lançada como um romance para adultos, em 1740. 
Com cerca de duzentas páginas, traz mais tramas – e milongas – 
que a história hoje difundida. Bela tem seis irmãos e cinco irmãs, 
todas invejosas, e uma ascendência ao mesmo tempo régia e 
mágica. O romance não acaba com a transformação da Fera e seu 
enlace com Bela: começa aí a chatíssima preleção de uma fada que, 
como num melodrama, aparece do nada, dizendo ser tia da mocinha. 
Ela descreve uma arenga no mundo das feiticeiras e revela a todos a 
genealogia da mocinha, tornando-a digna de se unir a um membro 
da família real – em vez do aristocrata esnobe Gaston, da Disney, o 
obstáculo que Bela enfrenta para se unir à Fera, aqui, é a sogra, uma 
rainha que não aceita plebeias na família. 
 

Bela tem como uma de suas principais características o gosto pela leitura e o 

seu encantamento pela biblioteca. Senti imediatamente afinidade por esse 

personagem. Essa admiração por ela se intensifica quando ela encara o 

 
2 https://complemento.veja.abril.com.br/entretenimento/a-bela-e-a-fera/literatura.html 
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personagem da Fera com naturalidade, após a primeira impressão dela sobre a 

aparência e comportamento dele que lhe causavam espanto e medo. 

Destaco como uma característica marcante das protagonistas dos Contos de 

Fadas é o fato de que elas esperam ou precisam de um príncipe idealizado para 

serem ser salvas e terem uma vida melhor. Bela é o oposto das outras princesas, 

sendo apresentada como uma jovem que não pensava em ser submissa ou salva 

por um homem, inclusive ela rejeitou o pedido de casamento de Gaston. 

Interessante nessa história também, é o fato de que temos um personagem 

masculino como antagonista nessa história. Chartier (1999, p. 77) valida afirmando 

“A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados”. 

Esses elementos deixam essa história leve e interessante e tornam a leitura 

muito prazerosa e por isso foi tão marcante na minha iniciação como leitora. Ao ler o 

livro, me aventurei na história e fiquei encantada. Para Foucault (1996, p. 39): “O 

ritual define a qualificação que deve possuir os indivíduos que falam um ritual que 

determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e 

papeis preestabelecidos”. 

Essa foi minha primeira experiência como leitora e o acesso ao livro foi no 

ambiente familiar mediado pela família. A História da Bela permitiu relações e 

identificação com a protagonista e os outros personagens. Essa leitura possibilitou 

minha constituição como leitora e faz parte das minhas memórias e à medida em 

que o tempo foi passando fui adquirindo novos hábitos e buscando outras fontes de 

literatura. 

Na minha adolescência fui presenteada com uma das obras que mais belas e 

emocionantes da literatura mundial “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-

Exupéry. Essa obra foi um presente de um grande amigo meu e da minha família 

que era pároco da igreja que frequentávamos e também professor de Língua 

Portuguesa. 

É difícil descrever a emoção ao ter tido a oportunidade de ler uma das 

histórias mais lindas e emocionantes da minha adolescência. De fato, essa obra 

apresenta ensinamentos que marcaram a minha vida. O principal ensinamento se 

refere a uma sociedade completamente voltada para o campo profissional, trabalho 

e o dinheiro, onde as pessoas estão cada vez mais alienadas. A leitura também me 

levou a refletir sobre o que é realmente essencial em nossas vidas e que muitas 
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vezes desejamos coisas somente porque outras pessoas têm e que não fazem 

sentido ter. 

Aprendi que é necessário estabelecer objetivos ao longo da vida onde é tão 

difícil poder consolidar se não puder contar com bons recursos financeiros, contudo 

não deveria ser o objetivo principal na vida, porque acaba fazendo com que 

deixemos de aproveitar os momentos em família e com amigos. É importante rever 

nossos princípios e avaliar se o que realmente tem mais valor para nós é a busca 

em ganhar mais dinheiro sem ao menos ter se dado conta de que as coisas mais 

bonitas na vida não têm preço. 

Uma especificidade de efeito presente nessa leitura são as frases que se 

tornaram significativas como. “A gente corre o risco de chorar quando se deixa 

cativar”. Trata da importância de cativarmos as pessoas que nos são caras e do 

papel que temos também ao cativar o outro, pois criamos laços que devemos 

valorizar e cuidar para que não seja esquecido ao longo da nossa jornada que é tão 

corrida, mas devemos aprender a desacelerar e a nos importar com as pessoas que 

estão ao nosso entorno. 

Será possível evitar sofrimentos se nos escondermos de todos e não nos 

aproximarmos de outras pessoas para que não sejamos cativados? Será que vale a 

pensa correr esse risco? Notamos que na sociedade atual as pessoas estão se 

isolando das outras principalmente ao usar de forma exagerada as novas 

tecnologias. Com essa atitude elas sinalizam que não vale a pena se deixar cativar, 

o que é preocupante. 

Enfim, uma das principais frases que o livro transmitiu e impactou na minha 

vida é: “o essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração”. Ao 

recordar dessa singela história que me acompanhou ao longo da minha 

adolescência lembro-me da importância das pequenas conquistas e aquelas coisas 

que passam sem ser notadas em nossa vida cotidiana. Aprendi que devemos dar a 

elas um lugar de destaque, pois um dia vamos perceber que essas “pequenas 

coisas” são as mais importantes e as que mais devemos valorizar ao longo da nossa 

existência. Para Bakhtin (2011, p. 400): “O sujeito como tal não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 

tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser 

dialógico”. 
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Foi assim, que iniciei minha trajetória como leitora e posteriormente como 

discente e essas leituras foram primordiais durante minha infância e adolescência, 

pois contribuíram para a minha formação como leitura e auxiliaram na construção da 

minha identidade profissional, como professora de história e, posteriormente, como 

bibliotecária. Mesmo exercendo a docência, continuei mergulhada no universo da 

leitura e instiguei os meus alunos ao hábito da leitura. 

A construção da identidade profissional está pautada nas escolhas que 

trilhamos ao longo vida e das influências que recebemos no decorrer da formação 

escolar. Ela está em constante transformação. 

Uma das etapas mais significativas para a construção da identidade 

profissional são as experiências acumuladas na universidade, principalmente para 

os licenciados, uma vez que é durante esse período que temos contato direto com 

nosso futuro profissional e a troca de experiência com docentes e alunos nas 

disciplinas de Práticas de Estágio. 

Meu interesse pelo curso de História veio por influência dos professores que 

tive ao longo do Ensino Médio e das leituras acumuladas até esse período. Para 

ingressar em um Curso Superior era necessário fazer a prova de vestibular e a 

concorrência era aproximadamente de oito pessoas concorrendo para uma vaga. 

Anualmente a Universidade Federal de Rondônia – UNIR oferecia 40 vagas no 

período vespertino e o vestibular era a única forma de ter acesso ao ensino público 

na cidade de Porto Velho-RO. 

Durante a preparação para o vestibular, nas aulas de cursinho preparatório, 

retomei meu interesse em ensinar meus colegas de sala, assim como fazia durante 

o Ensino Médio. Os temas que tive mais afinidade eram sobre a Primeira Guerra 

Mundial, Segunda Guerra Mundial, Era Vargas, Período Militar, entre outros 

assuntos que me fascinavam. 

Em 2001 consegui aprovação no curso de História da UNIR e iniciei minhas 

aulas no primeiro semestre de 2001. 

Eu chegava cedo à Universidade e procurava a biblioteca para ler os livros 

indicados nas ementas das disciplinas pelos professores e outros clássicos da 

literatura disponíveis no acervo. A biblioteca era um dos espaços que eu mais 

gostava durante a graduação em História. 

Alguns docentes do Curso de História, como a professora Lilian Moser, 

professores Antônio Rabelo, Dante Oliveira da Fonseca, Marcos Antônio Teixeira, 
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Alberto Lins Caldas e Francinete Perdigão (in memorian) me influenciaram 

positivamente ao longo do curso pelo comprometimento, seriedade, dedicação, 

responsabilidade e amor pela docência e se tornaram um exemplo de motivação ao 

longo da jornada acadêmica. Esses professores promoveram grandes debates e 

discussões prazerosas ao longo do caminho que trilhei como acadêmica de História 

e indicaram leituras que me auxiliariam positivamente durante o exercício da 

docência. 

Em 2009 quando era docente das disciplinas de História, Filosofia e 

Sociologia na Escola Estadual de Ensino Médio João Bento da Costa, então foi 

oferecido pela primeira vez o curso de Biblioteconomia pela UNIR. Fiquei muito 

interessada, pois era um desejo que tinha há muito em fazer esse curso e, melhor 

ainda, que ele funcionaria no período noturno e dessa forma poderia conciliar o 

trabalho como professora e a faculdade de Biblioteconomia em uma instituição 

pública. 

O que me motivou foi poder unir a paixão pela leitura com os conhecimentos 

teóricos que acumulei durante a minha formação docente. Novamente fiz o 

vestibular e consegui a aprovação. Iniciei as aulas no curso de Biblioteconomia no 

segundo semestre de 2009. 

Não foi fácil adequar o ritmo de estudos com a docência já que ambas 

atividades tomam muito tempo, principalmente os finais de semana. 

Ao longo da graduação de Biblioteconomia passamos por períodos difíceis na 

UNIR e tivemos duas greves, que apesar de justas e necessárias para reivindicar 

melhores condições de trabalho para os docentes e de ensino para os discentes 

entre outros aspectos importantes, elas desmotivaram em certos momentos, mas 

conseguimos superar os percursos pós-greves. 

Durante a graduação de Biblioteconomia tive um professor que me motivou 

muito e inspirou chamado Fernando Bittencourt. Ele foi escolhido para ser meu 

orientador no Trabalho de Conclusão de Curso. As disciplinas ministradas por ele 

foram as melhores. Tivemos também disciplinas optativas ministradas pelas 

professoras do Departamento de Letras (Professoras Neuza Tezzari e Marília 

Pimentel). 

O esforço em relacionar o trabalho com a graduação foi muito bem 

recompensado e após concluir a graduação em Biblioteconomia havia sido aprovada 

em dois concursos para atuar como bibliotecária. 
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Na realidade, o relato da minha composição como profissional começou 

desde o momento em que procurei respostas nas memórias sobre a minha vida 

como leitora. Como aqueles contos da infância e da adolescência podiam ter me 

influenciado nas minhas escolhas profissionais? “A vontade de saber é reconduzida 

pela maneira como o saber é disposto numa sociedade" (FOUCAULT, 1996, p. 18). 

A escolha pela docência é uma forma pela qual acreditamos que podemos 

transformar a realidade das pessoas envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem. E os professores de história têm muito esse desejo de “mudar o 

mundo”, são corajosos e politizados e como a personagem “Bela” fogem do padrão 

imposto pela sociedade. Essa visão de revolucionar a educação e poder discutir 

temas pertinentes voltados para a realidade dos meus alunos me fascinava e me 

desafiava. 

Iniciei minha carreira como docente titular da disciplina de História no ano de 

2007, em uma instituição de ensino privado e posteriormente trabalhei em escolas 

públicas. Não era fácil harmonizar planos de aulas, com correção de atividades, 

lançamentos de notas, elaboração de provas e atividades avaliativas e organização 

de diários. Muitas vezes cheguei a ter aproximadamente vinte diários. 

Em 2014 trabalhava como professora de História na Escola Estadual de 

Ensino Médio Major Guapindaia e desenvolvia atribuições também no Programa 

voltado para o Ensino Integral. Foi uma ótima experiência porque pude desenvolver 

ações voltadas para prática de leituras com os alunos. 

Nessa mesma época, saiu minha convocação para o cargo de Bibliotecária do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRO e iniciei minha carreira 

como profissional bibliotecária. A profissão de bibliotecário é ser um pouco como 

aquele “pequeno príncipe”, porque somos responsáveis por formar novos leitores e 

precisamos cativá-los. O papel do bibliotecário é muito importante, apesar de 

vivermos em um mundo em que as pessoas estão constantemente conectadas e 

com tão pouca disponibilidade de buscar por conhecimentos por meio de uma boa 

leitura. Precisamos continuar incentivando e insistindo com esses sujeitos sobre a 

importância do ato de ler. 

Finalizo esse relato, comentado sobre a experiência que o Mestrado tem me 

proporcionado, por meio dele passei a ter um novo olhar da minha vida como  

bibliotecária e pesquisadora, uma vez que meu Projeto de Pesquisa pode contribuir 

para mediar uma lacuna entre professores readaptados, Biblioteca Escolar e Novas 
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Práticas Pedagógicas fora da sala de aula, pois a educação não se faz apenas em 

sala de aula. 

Ser aluna de um programa de Mestrado na UNIR era um grande sonho que 

se tornou realidade. Escolher o tema da pesquisa foi gratificante e prazeroso, porque 

sempre tive afinidade e desejo de trabalhar a temática Biblioteca Escolar e desde 

que me constitui como leitora e bibliotecária tenho esse profundo desejo em 

aprofundar meus conhecimentos teóricos sobre esse tema. 

Na atualidade, a Biblioteca Escolar é um ambiente que funciona dentro do 

espaço educativo, mas que muitas vezes se confunde com depósitos, e não é 

valorizada como espaço onde estão depositados “o conhecimento” e as informações 

necessárias para complementar as ações realizadas pelos docentes em sala de 

aula, mas como lugar onde acumulam pilhas de livros didáticos, materiais para 

reforma da escola, equipamentos sem utilidade e também professores com 

problemas de saúde. 

Nesse sentido, Silva (1999, p.13) afirma que "devemos bradar o mais alto 

possível contra o abandono, o desprezo e a indiferença a que vem sendo submetida 

a biblioteca escolar no Brasil". 

A realidade desses espaços educativos no Brasil, em pleno século XXI, ainda 

são locais improvisados que sofrem com a falta de recursos materiais, humanos e de 

significado dentro das instituições de ensino. De acordo com o Manifesto da Unesco 

(1979, p. 158): 

 

A biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento, fornece as 
condições básicas para o aprendizado permanente, autonomia das 
decisões e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos 
grupos sociais. 

 
Entretanto, a Biblioteca Escolar precisa ser reconhecida como uma 

organização dinâmica com olhar e essência pedagógica que tem papel importante 

dentro do ambiente escolar e entender a sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem é de extrema relevância, pois ela deve servir como suporte para os 

docentes e por isso precisa ser mais explorada, pois tem grande potencial para 

agregar de forma positiva o ambiente escolar. 

Para tanto, é necessário que seja utilizada de maneira planejada, uma vez 

que a biblioteca deve estar integrada aos outros espaços educativos e não ser um 
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espaço deslocado, isolado no ambiente escolar e não cumpre suas três funções  

educativa, cultural e recreativa. (HILLESHEIM; FACHIN 1999, p. 68) 

O gosto e hábito pela leitura, o uso da biblioteca desde as Séries Iniciais e por 

acreditar que a Biblioteca Escolar é um recurso pedagógico que deve auxiliar os 

docentes no processo de ensino e aprendizagem me instigou nesse campo para 

investigar sobre as práticas pedagógicas dos professores readaptados na biblioteca. 

Partindo da minha experiência como docente da Rede Pública do Estado de 

Rondônia, como bibliotecária e atualmente como pesquisadora, defendo que a 

temática Biblioteca Escolar é um assunto que merece atenção não apenas pelo 

Poder Público do Estado de Rondônia, mas também no campo científico, uma vez 

que a presença de professores readaptados lotados na Biblioteca Escolar vem 

aumentando significativamente nas escolas estaduais da cidade de Porto Velho/RO 

e em outras regiões do país e quase não se discute e a discussão sobre essa 

temática é muito pertinente, uma vez que as pesquisas sobre a presença desses 

profissionais que “ocupam” o espaço que deveria ser ocupado por bibliotecários vem 

sendo feitas por pesquisadores da área de Biblioteconomia. 

Em algumas escolas os professores estão nesses espaços em cada turno de 

funcionamento da escola, por isso é importante problematizar esse tema e buscar 

caminhos para essa realidade nas escolas da Rede Pública do Estado de Rondônia 

onde a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC não conta em seu quadro 

funcional com o profissional bibliotecário nas escolas. 

A questão que norteou esta pesquisa se configura da seguinte forma: As 

práticas educativas com os professores readaptados na pesquisa-ação 

desenvolvidas nas três Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino da cidade de 

Porto Velho (RO) possibilitaram o desenvolvimento dos saberes docentes? Dessa 

maneira, temos como Objetivo Geral investigar quais práticas educativas 

professores readaptados de três Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino de 

Porto Velho, desenvolvem na Biblioteca Escolar. 

Estabelecidos a questão norteadora e o objetivo geral da pesquisa  definimos 

os seguintes objetivos específicos: Observar e identificar as atividades 

desenvolvidas pelos professores responsáveis pela Biblioteca Escolar; Apresentar 

os saberes adquiridos a partir da prática docente dos professores responsáveis pela 

Biblioteca Escolar; Propor, planejar e realizar uma prática pedagógica na Biblioteca 

Escolar com a participação do professor responsável pelo espaço e por docentes 
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que estão em sala de aula; Elaborar a partir das experiências compartilhadas pelos 

sujeitos da pesquisa um plano de ações educativas com sugestões de atividades 

que podem ser desenvolvidas ao longo do ano letivo na Biblioteca Escolar pelo 

professor responsável pela biblioteca. 

Verificamos a relevância e as contribuições dessa pesquisa para bibliotecas 

das Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino da cidade de Porto Velho (RO) e 

para os docentes readaptados que estão lotados nesses espaços e que não 

recebem direcionamentos sobre suas atividades nesse novo ambiente de trabalho. 

Deste modo, a pesquisa contribuirá para a construção do conhecimento sobre 

a temática Biblioteca Escolar e os professores readaptados responsáveis por esses 

espaços educacionais nas escolas da Rede Estadual de Ensino Público na cidade 

de Porto Velho-RO e oferecerá suporte teórico para estudos sobre essa temática e 

também colaborará com o levantamento sobre a visão desses profissionais nesse 

ambiente educativo distinto da sala de aula que agora faz parte da sua prática 

docente. 

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa caracteriza-se como 

bibliográfica e documental tomando como abordagem metodológica adotada a 

pesquisa-ação norteada pela abordagem qualitativa. 

A dissertação  está organizada em seis seções. Iniciando com a introdução 

apresentada na primeira seção.  

A segunda seção apresenta a produção científica sobre a temática Biblioteca 

Escolar e o professor readaptado. Também realizamos nessa seção uma 

abordagem histórica sobre a Biblioteca Escolar, desde o surgimento, as influências 

recebidas dos Jesuítas e dos portugueses no Brasil e a distribuição de bibliotecas na 

região norte segundo dados do Censo Escolar realizado em 2016 e a Lei Nº 

12.244/2010 que trata da universalização da Biblioteca Escolar e também relatamos 

aspectos sobre o adoecimento docente e a diferença entre a função do profissional 

bibliotecário e a do professor readaptado. 

Na terceira seção serão expostos os procedimentos, em relação à 

metodologia, que foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. Aspectos 

como tipo de pesquisa, população de estudo, instrumento para coleta de dados e a 

descrição dos procedimentos usados na coleta de dados. 
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A quarta seção apresenta a análise e a interpretação dos dados da pesquisa 

que corresponde aos dados coletados, assim como os resultados, a descrição e 

discussão sobre o objeto desta pesquisa. 

A quinta seção apresenta o Produto Educacional, resultado dessa pesquisa, 

um plano de ações educativas que tem como público alvo alunos do Ensino 

Fundamental II que foi construído como consequência das observações, encontros, 

experiências e contribuições dos participantes. O produto tem como objetivo 

estimular o uso das Bibliotecas Escolares como recurso pedagógico. 

E finalmente, na sexta seção, finalizamos com as considerações finais, 

tecendo reflexões particulares provenientes da pesquisa, pontuando algumas 

possibilidades de práticas educativas que podem ser desenvolvidas na Biblioteca 

Escolar das Escolas Estaduais da Rede Pública da cidade de Porto Velho/RO 

durante o desenvolvimento do calendário escolar pelos professores readaptados.  
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2 A BIBLIOTECA ESCOLAR NO CAMPO CIENTÍFICO:  REVISÃO DA 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Antes de iniciar novas pesquisas, é necessário saber quais conhecimentos 

estão sendo produzidos no Brasil e no mundo e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal em Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) cobram cada vez mais dos pesquisadores que as 

pesquisas científicas tenham relevância social. 

É importante a pesquisa possa contribuir de alguma forma para a sociedade, 

e produza novos conhecimentos e atenda demandas da sociedade. 

Assim, uma das intenções com essa pesquisa é organizar um referencial 

sobre “O professor readaptado na biblioteca escolar” de forma que auxilie 

pesquisadores a identificarem de forma rigorosa e clara o que tem sido e o que 

ainda precisa ser pesquisado sobre essa temática principalmente no campo da 

Educação. 

Essa etapa da pesquisa é denominada de “estado da arte” traz contribuições 

significativas para pesquisas científicas no campo da Educação. Nesse sentido, 

Romanowski e Ens, (2006, p.39), afirmam: 

 

Embora recentes, os estudos de “estado da arte” que objetivam a 
sistematização da produção numa determinada área do 
conhecimento já se tornaram imprescindíveis para apreender a 
amplitude do que vem sendo produzido. Os estudos realizados a 
partir de uma sistematização de dados, denominada “estado da arte”, 
recebem esta denominação quando abrangem toda uma área do 
conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções. 

Para realizar a busca pelas produções científicas inicialmente foi necessário 

definir o tema da pesquisa e posteriormente criar um cenário para saber quais são 

as produções científicas no Brasil sobre a temática: “Professores readaptados que 

atuam na Biblioteca Escolar”, para que fosse possível compreender quais são as 

linhas de pesquisas, onde foi explorado o estudo e para conhecer a evolução de 

estudos a respeito desse tema e qual área do conhecimento mais tem feito 

pesquisas sobre essa temática no Brasil. 

A procura sobre o tema da pesquisa foi realizada inicialmente no Google, no 

período de 24/06/2018 2018 a 20/09/2019. Encontramos inicialmente 29.200 

resultados, uma vez que apareceram para a busca resultados científicos e não-
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científicos. Os primeiros resultados que surgiram  foram artigos científicos com os 

seguintes títulos: Readaptação dos professores em bibliotecas escolares públicas no 

Brasil: uma reflexão psicológica sobre a autoestima (área da saúde - Psicologia), 

publicado por Rodrigues e Santos em 2017 e A voz de sujeitos-readaptados em 

discurso: o lugar do bibliotecário (área de Ciências Sociais Aplicadas – Ciência da 

Informação), publicado por Faustino et al., em 2010. 

Os outros resultados surgiram de forma global/geral (não-científicos) e não 

são relevantes para a pesquisa, já que buscamos por produções científicas e a 

grande parte dos resultados se refere a decisões judiciais sobre os professores 

readaptados em bibliotecas e outros espaços do ambiente escolar, denúncias sobre 

desvio de função no espaço público, o constrangimento de docentes que trabalham 

na Biblioteca Escolar e textos produzidos por alguns Conselhos de Classe sobre a 

situação dessas unidades de informação ou sobre os professores readaptados 

estarem ocupando lugares de bibliotecários nas escolas. 

Para fazer o levantamento entre as publicações de teses e dissertações sobre 

a temática pesquisamos na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD3, essa biblioteca digital tem como proposta reunir, em um único portal, os 

sistemas de informação de teses e dissertações produzidas no país e dessa forma 

disponibilizar para os usuários um catálogo nacional de teses e dissertações em 

texto integral, possibilitando forma única à busca e acesso a esses documentos. O 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) coleta e 

disponibiliza apenas os metadados (título, autor, resumo, palavra-chave, entre 

outros) das teses e dissertações, contudo os documentos originais continuam na 

instituição onde houve a defesa da pesquisa. 

Ao obter os resultados das produções sobre a temática da pesquisa nas 

instituições públicas da Região Norte, foi feito o refinamento da busca procurando 

individualmente nos diretórios institucionais das instituições de Ensino Superior da 

Região Norte (UFAC – Universidade Federal do Acre, UFAM – Universidade Federal 

do Amazonas, UNIFAP – Universidade Federal do Amapá, UFPA – Universidade 

Federal do Pará, UNIR – Universidade Federal de Rondônia, UFRR – Universidade 

Federal de Roraima e UFTO – Universidade Federal do Tocantins).  

 
3 Informações obtidas no site do IBICT. Fonte: http://sitehistorico.ibict.br/informacao-para-ciencia-
tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd 
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Para facilitar a busca foram utilizados cinco descritores para saber quantas 

teses, dissertações e artigos científicos foram publicados sobre a temática da 

pesquisa. 

A pesquisa foi realizada com os seguintes descritores: 

1º Professores readaptados que atuam na Biblioteca escolar; 

2º Professor readaptado e a Biblioteca escolar; 

3º Biblioteca escolar e práticas pedagógicas; 

4º Professor readaptado; 

5º Biblioteca escolar. 

Para especificar melhor os resultados para os termos consultados nos 

diretórios institucionais elaboramos a tabela a seguir: 

Tabela 1 – Levantamento de teses e dissertações sobre o Professor Readaptado na 

Biblioteca Escolar 

Instituição 1º Termo 2º Termo 3º Termo 4º Termo 5º Termo 

UNB 27 32 192 60 1.519 

USP 0 01 02 03 4.129 

UNESP 0 0 0 0 426 

UFMG 0 02 2.576 160 217 

UFRGS 0 0 0 0 135 

UFG 0 0 0 0 2.303 

UEL 0 01 03 03 695 

UFPE 0 01 03 0 31 

UFC 0 01 02 0 1.329 

UFSC 0 0 01 0 54 

UFBA 0 0 0 0 133 

UFMA 0 0 0 0 217 

UFTM 0 0 0 0 210 

UNICAMP 0 0 0 0 26 

UFAC 0 0 0 0 0 

UFAM 0 0 0 0 02 

UNIFAP 0 0 0 0 0 

UFPA 0 0 0 0 01 
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UNIR4 0 0 0 0 0 

UFRR 0 0 0 0 0 

UFTO 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Destacamos que o número de pesquisas que resultaram em teses e 

dissertações realizados pelas Universidades Federais da Região Norte chamou a 

atenção, pois em cinco destas instituições não foram encontrados trabalhos 

realizados sobre Biblioteca Escolar. Apenas nas Universidades Federais do 

Amazonas e do Pará obtivemos resultados de pesquisas em Programas de Pós-

Graduação stricto sensu, embora não abordem a temática desta pesquisa são 

significativas para literatura sobre Biblioteca Escolar na Região Norte. 

 

Quadro 1 – Pesquisas sobre Biblioteca Escolar de Programas de Pós-Graduação 

(stricto sensu) na Região Norte 

Autor/Ano de 
publicação 

Título/Objetivo Instituição/Programa 

Souza (2019) 

 
A importância da biblioteca 
escolar na formação de 
leitores.  
Objetivo: O trabalho analisou a 
mediação de leitura literária 
organizada por professores em 
articulação com uma biblioteca 
escolar da rede municipal de 
Belém sob a ótica da relação 
existente entre as práticas 
educativas realizadas e a 
cultura leitora dos alunos.  

Programa de Pós-
Graduação em 
Educação – UFPA 

Melo (2016) 
 

Gestão de acervo enxuto para 
bibliotecas escolares. 
Objetivo: foi propor diretrizes 
para a formação e 
desenvolvimento de acervos 
enxutos para bibliotecas 
escolares, baseados na 
filosofia lean. 
 

Programa de Pós-
graduação em 
Engenharia de 
Produção - UFAM 

 
4 Foram localizadas no repositório Institucional da UNIR duas dissertações sobre bibliotecas, contudo 
as pesquisas são sobre as bibliotecas do Instituto Federal de Rondônia – IFRO que recebem outra 
denominação e não são bibliotecas escolares. 
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Lima (2014) 
 

A biblioteca nas escolas 
públicas municipais de 
Manaus (2001/2010): prática 
social a serviço da 
emancipação ou da barbárie? 
Objetivo: Investigou as suas 
condições de existência e de 
atuação e os fatores que 
dificultavam e impediam a 
realização das suas 
responsabilidades como 
serviço pedagógico e prática 
social destinados à formação 
cultural dos alunos nessas 
escolas, para inferir sobre a 
natureza da sua contribuição. 

Programa de Pós-
Graduação em 
Sociedade e Cultura 
na Amazônia - UFAM 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os resultados para os termos relacionados no quadro anterior aparecem de 

forma geral não específicos sobre o tema Biblioteca Escolar e o Professor 

Readaptado. 

Surgiram resultados na pesquisa realizada nos Repositórios Institucionais os 

seguintes termos: Professores, Formação, Educação de Crianças, Políticas 

Públicas, Letramento Informacional, Literatura Infantil, práticas de leitura, Educação, 

Formação de professores, Ensino, Ensino fundamental, Escola , Aprendizagem, 

entre outros que não estavam relacionados com a temática Biblioteca Escolar e o 

professor readaptado. 

A próxima busca foi realizada na base de dados da Scientific Electronic 

Library Online - SciELO , também no período 24/06/2018 2018 até 28/09/2019 

inicialmente com os buscadores: Professores readaptados que atuam na Biblioteca 

escolar e não houve nenhum resultado. Posteriormente a busca foi realizada pelos 

termos: Professor readaptado e a Biblioteca escolar e não foram localizados 

resultados para a busca. Biblioteca escolar e práticas pedagógicas surgiu um artigo 

intitulado: “Os docentes e a biblioteca escolar: uma relação necessária”, publicado 

por Balça e Fonseca (2012), (Área: Educação). 

Ao pesquisar pelo termo: Biblioteca escolar surgiram 66 resultados em 

português, 17 em espanhol e 9 em inglês. Ao pesquisar “professor readaptado”, 

apareceu apenas um resultado com o título: “Professor readaptado: a precarização 



32 
 

do trabalho docente e o adoecimento”, publicado por Facci, Urt e Barros (2018), 

(Área; Educação). 

Não houve resultados para os mesmos termos pesquisados anteriormente na 

Base de dados LIBES5 - Literatura Brasileira em Biblioteca Escolar. 

No portal de periódicos da CAPES, a partir do acesso CAFE, a pesquisa foi 

realizada utilizando os  termos e com os seguintes resultados: Professores 

readaptados que atuam na biblioteca escolar (4), Professor readaptado (28) e 

biblioteca escolar (4.660), Biblioteca escolar e práticas pedagógicas (430) e 

Professor readaptado e biblioteca escolar (6). 

Os resultados mais significativos para a pesquisa estão relacionados com 

biblioteca escolar de forma ampla e quando especificamos Biblioteca escolar e 

professor readaptado ou professor readaptado e biblioteca escolar não surgiram 

resultados relevantes que tivessem relação com o objetivo da  pesquisa ou está 

diretamente relacionada com a saúde dos professores.  

Os títulos mais relevantes que surgiram no Portal de Periódicos da CAPES 

foram organizados no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Artigos Científicos do Portal de periódicos BRAPCI e CAPES 

Autor/Ano Título Objetivo da pesquisa 

Pereira (2018) “A LEI Nº 
12.244/2010 e 
seus 
desdobramentos 
no Estado de Mato 
Grosso do Sul, 
Brasil 

Objetivou-se investigar a aplicação e 
cumprimento da Lei nº 12.244/2010 que 
dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas escolares nas instituições de 
ensino públicas e privadas. Para efeitos 
desta pesquisa, estabeleceu-se o 
cenário público como locus para a 
pesquisa, especificamente, a Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Grosso 
do Sul. Passados seis anos da 
promulgação da lei citada. 

Gehrke e Bufrem 
(2013) 

Apontamentos 
sobre bibliotecas 
em escolas do 
campo no Estado 
do Paraná. 

Teve como objetivo caracterizar os 
sujeitos, espaço físico, acervo e 
compreender a prática de uso da 
biblioteca escolar e a contribuição da 
mesma na formação dos alunos. 
 

Campello et. al. 
(2011) 

“Parâmetros para 
bibliotecas 

teve como objetivo descrever o 
processo de elaboração dos padrões 

 
5 Base de dados mantida pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da Escola de Ciência da 

Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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escolares 
brasileiras: 
fundamentos de 
sua elaboração. 

para bibliotecas escolares brasileiras.  
Os padrões contribuirão para que o 
processo de universalização das 
bibliotecas nas escolas do país se dê 
com qualidade, ou seja, para que cada 
escola conte com uma biblioteca de 
verdade. 

Hermes e Bastos 
(2015) 

Prevalência de 
sintomas vocais 
em professores na 
rede municipal de 
ensino em Campo 
Grande-MS. 

Teve como objetivo delinear o panorama 
epidemiológico sobre a voz do professor 
na Rede Municipal de Ensino de Campo 
Grande/MS, verificando a prevalência de 
sintomas vocais autorreferidos nessa 
população. 

Santana e Neves 
(2017) 

Saúde do 
trabalhador em 
educação: a 
gestão da saúde 
de professores de 
escolas públicas 
brasileiras. 

O objetivo deste estudo foi 
compreender, por meio de uma revisão 
da literatura, “se” e “como” a gestão em 
saúde do trabalhador tem proposto 
ações e políticas para os docentes. 

Balça; Fonseca 
(2012) 

Os docentes e a 
biblioteca escolar: 
uma relação 
necessária. 

Teve como objetivo  averiguar as formas 
de apropriação da utilização, por parte 
dos docentes, da Biblioteca Escolar; 
apurar outras possibilidades de 
integração / articulação da Biblioteca 
Escolar no desenvolvimento do currículo 
e das suas práticas; e saber qual a 
posição dos professores sobre 
indicadores que o Modelo de Auto-
Avaliação das Bibliotecas Escolares 
propõe no âmbito da articulação 
curricular da Biblioteca Escolar com as 
estruturas pedagógicas e os docentes 

Leite (2016) Biblioteca escolar 
como extensão do 
processo de 
ensino-
aprendizagem: 
percepções da 
comunidade 
docente do Colégio 
de Aplicação da 
UFSC. 
 

A pesquisa apresenta um estudo de 
caso sobre a percepção dos docentes 
do Colégio de Aplicação (CA) da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) acerca de uma biblioteca 
escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Encontramos uma produção científica sobre “O professor readaptado na 

biblioteca escolar”, que é nosso foco temático, porém durante as buscas surgiram  
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temas que têm relação com  a pesquisa, por exemplo, Biblioteca escolar e Políticas 

Públicas, Biblioteca escolar como espaço de ensino aprendizagem, Biblioteca 

escolar e a pesquisa educacional, Biblioteca escolar e letramento, Biblioteca escolar 

como recurso pedagógico e Biblioteca escolar e fontes de informação. 

Os artigos mais relevantes  sobre a mesma temática são dois artigos 

científicos intitulados “A voz de sujeitos-readaptados em discurso: o lugar do 

bibliotecário”, publicado por Bastos, et al., (2010) e “Discurso utilizado por 

professores readaptados em bibliotecas escolares de Criciúma (SC): o 

(des)comprometimento com a leitura no âmbito escolar”, publicada por Cardoso 

(2015). 

A primeira pesquisa reflete sobre a predominância, cada vez maior, de 

professores readaptados ocupando a posição de bibliotecário dentro de bibliotecas 

escolares. Os autores alertaram para a ausência de pesquisas sobre esse tema. A 

proposta do artigo foi estudar dizeres inscritos em uma comunidade virtual 

(ORKUT6) destinada a fazer circular a voz desses sujeitos, marcando como eles 

dizem de seu trabalho dentro das bibliotecas escolares e a forma que compreendem 

essa denominada condição de professor readaptado. O artigo teve como resultado: 

analisar e observar os discursos dos professores readaptados lotados na Biblioteca 

Escolar. A metodologia que os autores usaram para coleta de dados foi identificar os 

sujeitos (professores readaptados) que faziam parte de comunidades sobre 

Biblioteca Escolar, no OKUT. Foi elaborado um questionário com perguntas e 

enviados para os professores que faziam parte dessas comunidades e que 

trabalhavam em Biblioteca Escolar. Após os professores responderem os 

questionamentos, os autores chegaram às seguintes considerações sobre a 

Biblioteca Escolar: é um local que pode dar início a uma nova fase da vida escolar, 

local pulsante com características mágicas e únicas, espaço vital para o aprendizado 

e a pesquisa; em oposição a tais sentidos, outros aparecem: a biblioteca escolar 

vista como local de calvário e sofrimento, onde a readaptação é penosa e o trabalho 

não tem relação com o prazer nem com a realização pessoal e esses sujeitos falam 

na posição de bibliotecário. 

 
6 Comunidade online criada em 2004. Teve como objetivo "criar um espaço online de encontro “onde 
é possível fazer novos amigos, conhecer pessoas com os mesmos interesses e estabelecer seu 
círculo social”. (NEVES; PORTUGAL, 2011, p.15). 
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A pesquisa de Cardoso (2015) teve como objetivo principal verificar de que 

maneira as bibliotecas escolares de três escolas públicas de criciúmas (SC) estavam 

(se) estavam efetuando trabalhos com a leitura em torno dos professores e alunos. 

Para tanto foram entrevistadas duas auxiliares de biblioteca (professoras 

readaptadas) que trabalham na biblioteca escolar. O resultado da pesquisa mostrou 

que a biblioteca não funciona efetivamente na transformação de alunos em leitores e 

apontou que a questão da readaptação de professores e a atribuição de bibliotecário 

é um assunto a ser amplamente discutido. 

O artigo foi o único resultado que encontramos Base de dados BRAPCI - 

Base de Dados em Ciência da Informação, quando pesquisamos o primeiro termo “ 

Professor readaptado e a Biblioteca Escolar o segundo texto está nos anais do V 

Seminário Internacional sobre  Profissionalização Docente – EDUCERE, realizado 

no período de 22 a 29/10/2019 em Curitiba/PR. 

Essa base de dados é referência para publicações na área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação o objetivo dessa base é disponibilizar 

documentos indexados, sendo esses artigos publicados em revista científicas e 

resumos de trabalhos científicos apresentados em eventos dessas áreas duas áreas 

do conhecimento (Biblioteconomia e Ciência da Informação7). 

A busca pode ser feita através de termos como título, palavra-chave e 

resumo, autores, título, palavras-chave, resumo e referências. Encontramos um 

resultado para o segundo termo, nove resultados para o terceiro termo, um resultado 

para o quarto termo e quatrocentos e cinquenta e oito resultados para o quinto 

termo. 

Uma pesquisa que foi relevante para esse estudo também foi resultado da 

busca pelo quinto termo. Rita e Blattmann (2018) realizaram a pesquisa intitulada 

“Temática da biblioteca escolar publicada em revistas científicas” que teve como 

objetivo analisar publicações sobre Biblioteca escolar nos periódicos da área de 

Ciência da Informação e identificou que as três revistas que mais fazem publicações 

de artigos na área de Biblioteca Escolar são: 

1) Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação – RBBD com  vinte 

e sete (27) artigos. 

2) Biblioteca Escolar em Revista com vinte e sete  (27) artigos. 

 
7 Informações obtidas no site da BRAPCI  http://www.brapci.inf.br/index.php/res/about 
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3) Revista ACB com treze (13) artigos. 

O artigo científico: “Pesquisas sobre biblioteca escolar no Brasil: o estado da 

arte” publicado por Campello et. al. (2013), teve como objetivo estabelecer o estado 

da arte da pesquisa sobre biblioteca escolar no Brasil, entre 1975 e 2011 e procurou  

identificar: assuntos pesquisados; embasamento teórico conceitual; metodologias e 

técnicas utilizadas; resultados e conclusões dos estudos realizados sobre a 

Biblioteca Escolar. 

Outro estudo, com o título “Análise da produção sobre biblioteca escolar no 

congresso brasileiro de biblioteconomia, documentação e ciência da informação 

(2005-2013)”, foi publicado por Silva, Silva e Ramos (2017) que fez o levantamento 

das produções científicas apresentadas nos anos de 2005; 2007; 2009; 2011 e 2013 

no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 

Informação – CBBD8. 

Ressaltamos que o CDBB é um espaço muito importante para pesquisadores 

de Biblioteconomia Escolar, pois é o evento científico que tem reunido o maior 

número de pesquisas sobre essa temática, principalmente a partir 2013, já que 

nesse ano aconteceu a primeira edição do Fórum de Biblioteconomia Escolar, 

realizado na cidade de Florianópolis/SC. 

O IV Fórum de Biblioteconomia Escolar foi realizado no período de 02/10 a 

03/10/2019 consolidando-se como evento paralelo do CBBD. 

Nessas quatro edições do evento foram apresentadas cento e trinta duas 

pesquisas9 sobre Biblioteconomia Escolar nas modalidades Comunicação Oral e 

Pôster, contudo nenhuma dessas pesquisas referentes ao Professor Readaptado na 

Biblioteca Escolar. 

 

 

 

 
8 Congresso promovido pela Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 
Informação e Instituições – FEBAB. Esse evento ocorre desde 1954 em parceria com associações 
filiadas e é realizado a cada dois anos. É o evento onde os profissionais da área de Biblioteconomia 
tem a oportunidade de fazer publicações sobre suas áreas de atuação. 
9 As informações sobre os dados mencionados foram obtidas em consultas ao site do CBBD 
realizados em 2013, 2015 , 2017 e 2019 na aba trabalhos. 
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Tabela 2 – Trabalhos aprovados nas edições realizadas do Fórum de 

Biblioteconomia Escolar 

Evento Período e local de realização Total de trabalhos 

aceitos 

I Fórum de 

Biblioteconomia Escolar  

07 a 10 de julho de 2013. 

Florianópolis – SC 

36 

II Fórum de 

Biblioteconomia Escolar  

21 a 24 de julho de 2015. 

São Paulo, SP 

44 

III Fórum de 

Biblioteconomia Escolar  

17 a 20 de outubro de 2017. 

Fortaleza, CE 

30 

IV Fórum de 

Biblioteconomia Escolar  

02 a 03 de outubro de 2019.   

Vitória/ES 

22 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Durante o levantamento das produções científicas sobre a temática da 

pesquisa também foram encontrados artigos científicos, capítulos de livros e 

resumos expandidos sobre Biblioteca Escolar no Estado de Rondônia produzidos 

por integrantes do grupo de pesquisa Grupo de Estudos Interdisciplinares em 

Educação, História e Memória (MNEMOS), da UNIR. As publicações são resultado 

de pesquisas realizadas na cidade de Porto Velho (RO). Uma dessas publicações foi 

o resumo expandido “A biblioteca nas escolas públicas de Porto Velho (RO): análise 

das condições de instalação e funcionamento”, publicado por Hübner et. al. Nos 

Anais do CBBD/2017, realizado na cidade de Fortaleza (CE), Eixo Temático: 2: 3º 

Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática. Essa publicação foi 

muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, pois trouxe dados e um 

diagnóstico sobre a situação das Bibliotecas Escolares da cidade de Porto Velho, ou 

seja, a partir dessa publicação foi possível verificar quais escoas contam com 

bibliotecas, a situação da estrutura física, onde estão localizadas, informações sobre 

o acervo e principalmente sobre quem são os responsáveis por esses espaços nas 

escolas. 
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O artigo intitulado “Por uma biblioteca escolar como espaço de diálogo e 

conhecimento” foi publicado por Pimenta et al (2019) na Revista EDUCA10, 

apresentou os resultados de uma pesquisa exploratória que teve como objetivo 

diagnosticar a situação das bibliotecas escolares da rede municipal de educação do 

município de Porto Velho (RO). 

A publicação científica mais recente sobre a temática investigada é o artigo “O 

Professor readaptado e suas práticas educativas na biblioteca escolar de uma 

escola estadual em Porto Velho/RO" das autoras Sales e Pimenta (2019) na Revista 

Fontes Documentais e teve como objetivo verificar quais práticas educativas os 

professores readaptados que são responsáveis pela Biblioteca Escolar estão 

desenvolvendo, na Biblioteca Escolar de uma Escola Estadual, na cidade de Porto 

Velho/RO. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2019. 

O levantamento das produções científicas auxiliaram na compreensão de 

como está o andamento das pesquisas sobre Biblioteca Escolar em âmbito nacional, 

regional e local que a presença dos docentes nesses espaços educativos  é uma 

realidade cada vez mais presente no ambiente escolar, entretanto os estudos 

publicados são voltados para aspectos relacionados a saúde desses profissionais e 

que as práticas pedagógicas nessas produções são retratadas mais como ações 

que os bibliotecários devem desenvolver em parceria com os docentes, ou sobre 

incentivo à leitura. 

Constatou-se que pesquisas científicas sobre Biblioteca Escolar vêm sendo 

feitas primeiramente pelos profissionais da área de Biblioteconomia e posteriormente 

por profissionais da área da Educação. 

Contudo, verificamos que o levantamento bibliográfico de pesquisas 

científicas sobre a Biblioteca Escolar é um tema recorrente dos profissionais da área 

de Biblioteconomia, pois as pesquisas realizadas por profissionais da área da 

Educação sobre essa temática é inferior. 

É importante que profissionais da Educação pesquisem e publiquem os 

resultados sobre a temática Biblioteca Escolar, uma vez que são esses profissionais 

que atuam nos espaços educativos. 

 
10 Revista Multidisciplinar em Educação é um periódico científico, eletrônico, desenvolvida como uma 
ação do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância (Grupo EDUCA), do 
Departamento de Ciência da Educação, do Núcleo de Ciências Humanas, da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) e apóia o Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - Mestrado e 
Doutorado Profissional da UNIR (PPGEEProf) na divulgação de pesquisas científicas. Fonte: 
http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA. 
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Alguns trabalhos foram feitos por professores de Língua Portuguesa ou 

Pedagogia, contudo indagando sobre a importância da leitura nesses espaços, mas 

as funções da biblioteca não é apenas cultural vai além e precisa ser explorada 

principalmente como os educadores que estão nas escolas atuando nas salas de 

aula utilizam esses espaços e de que forma eles veem a biblioteca. 

Constatamos que os assuntos que são mais frequentes nas pesquisas sobre 

Biblioteca Escolar nas pesquisas científicas estão relacionados com o profissional 

bibliotecário na biblioteca escolar, formação de leitores, diagnósticos de bibliotecas 

escolares, Lei de universalização da biblioteca escolar, práticas educativas do 

bibliotecário, incentivo à leitura, letramento, organização do acervo e acessibilidade. 

Após realizar o levantamento das produções científicas, averiguamos que 

existe carência de pesquisas sobre o assunto e que ele é um campo que deve ser 

explorado, por isso a pesquisa se torna ainda mais relevante para o campo científico 

no contexto nacional, regional. Sendo necessário trabalhar com a temática da 

pesquisa do mestrado, principalmente porque não foram encontradas publicações 

que versam exclusivamente sobre “O professor readaptado que atua na Biblioteca 

Escolar”. 
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2.1 BIBLIOTECA ESCOLAR: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Se em sua gênese a biblioteca era um depósito responsável pela guarda dos 

registros escritos produzidos pela humanidade, hoje ela não tem como função servir 

somente como depósito de livros, e sim a toda e qualquer coletânea de dados 

registrados nos vários suportes existentes quer seja em meio digital, eletrônico, 

físico ou virtual. Para Maroto (2009, p. 17): 

 
As bibliotecas existem desde o antigo Egito e pode-se citar a 
Biblioteca de Alexandria, que sempre foi vista como um local no qual 
se pode adquirir conhecimento, partindo dessa ideia pode-se afirmar 
que o papel da biblioteca é de organizar e facilitar o acesso à 
informação e estimular a leitura e o conhecimento. 
 

Na antiguidade havia uma distinção na organização dos acervos (Mineral e 

Vegetal) e é importante enfatizar que uma das características primordiais das 

bibliotecas nesse período era não disponibilizar o acesso do acervo ao público. 

Segundo Santos (2012, p. 176): "Os acervos dessas bibliotecas eram 

organizados em armários com divisórias e arrumados um ao lado do outro, contendo 

etiquetas visíveis indicadoras dos títulos”. Percebe-se que as informações estavam 

presentes nas Bibliotecas, porém não com o intuito de serem disseminadas. 

As Bibliotecas Medievais também não tiveram como caráter disponibilizar o 

acesso dos seus acervos ao público, até porque tinham como grande característica 

acumular o conhecimento e disponibilizá-lo para poucos indivíduos da sociedade, 

nesse período, elas foram grandes símbolos de poder. 

No período Renascentista, surge a tipografia e é exatamente nessa época 

que o livro ganhava um grande destaque e visibilidade, o que culminou na 

popularização das bibliotecas e dos bibliotecários. 

Segundo Santos (2012, p. 187): 

 

É também no Renascimento que surgiu uma maior preocupação com 
relação à situação física dos livros. A disposição arquitetônica, a 
organização interna e tantos outros detalhes de suma importância 
começaram a ser avaliados na organização das bibliotecas e 
medidas técnicas foram tomadas para superar os problemas já 
existentes. Essa tarefa cabia, exclusivamente, ao bibliotecário. 

 

No período medieval, o bibliotecário, era visto como um indivíduo que possuía 

uma cultura vasta ou como um escritor que cuidava dos acervos, ou seja, esse 



41 
 

profissional era alguém que buscava paz e inspiração para arquitetar e escrever 

seus livros. 

Já na Idade Moderna tanto as bibliotecas, como arquivos e museus eram 

consideradas como uma única entidade, eram guardadas todas as tipologias 

documentais. Contudo quando nasce o livro impresso, a biblioteca ganha uma 

existência própria.  

No século XVII, apareceram as primeiras bibliotecas públicas, que foram 

protegidas e patrocinadas por pessoas que apadrinhavam artistas e escritores para 

obterem prestígio, esses patrocinadores eram chamados de mecenas, pois 

conforme Klebis (2009, p. 8): 

 

Nos séculos XVII e XVIII, com o crescimento do número de obras e 
com o surgimento de grandes bibliotecas universais, como a 
biblioteca da universidade de Harvard na América, os grandes 
desafios eram a organização, a preservação e a conservação de 
seus acervos, muitas vezes oriundos da generosidade de seus 
doadores, que não se furtavam a fiscalizar o destino e a manutenção 
de suas valiosas doações. 

 

A partir da Revolução Francesa (1789), momento histórico marcado por 

profundas transformações sociais, houve a abertura em grande escala dessas 

instituições até então restritas ao grande público. Nesse sentido, Dias (2007, p.27) 

contribui ao afirmar: 

 

A Revolução Francesa trará consigo o desenvolvimento de um novo 
conceito de biblioteca, evoluindo de espaço fechado, privilegiado, a 
serviço público colectivo. Exemplo é a Bibliothéque Nationale, em 
Paris, com base na antiga Biblioteca Real de França, fundada no 
século XIV e, hoje, com renovadas instalações. 

 

Foi nesse período também, que o bibliotecário passou a ter uma visibilidade 

social e a biblioteca começa a não ser mais considerada como um espaço restrito do 

saber e do conhecimento, mas, sobretudo um lugar que precisa ser organizado de 

maneira que todos pudessem ter acesso aos conteúdos e informações existentes 

em seu acervo. A biblioteca deixava de ser um templo com a função de guardar o 

conhecimento produzido pelo homem e passa a ser um local onde o público tem 

acesso às informações existentes nesses espaços. 

No século XX, o livro passou a ser preservado cientificamente, catalogado e 

localizado nas bibliotecas que passaram a ser organizadas e então as bibliotecas 
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passaram a se especializar, ou seja, houve a necessidade de tipifica-las em função 

do seu público, dos conteúdos existentes no seu acervo, dos objetivos e dos 

serviços que ofereciam aos seus usuários. A deste respeito Dias (2007, p. 28) 

categoriza as bibliotecas da seguinte forma: 

Biblioteca Nacional (enquanto depositária do património cultural 
impresso de um país), universitária (parte integrante de uma 
instituição de ensino superior, pressupõe o apoio ao desenvolvimento 
dos programas de ensino e de pesquisas), pública (orienta-se no 
sentido da satisfação das necessidades de informação e literatura da 
comunidade em que se insere), especializada (promove a informação 
direcionada para uma determinada área) e a Biblioteca Escolar. 

 

A partir desse entendimento as bibliotecas passaram a ser organizadas para 

atender necessidades de informação e de grupos específicos de usuários e as 

bibliotecas nas instituições de ensino passaram a existir para atender as demandas 

do público escolar, apesar do aluno ser o centro do processo de ensino 

aprendizagem não são o único público existente na escola, por isso as informações 

no ambiente escolar devem ser voltadas também para os professores, pais, 

gestores, coordenação e apoio pedagógico. 

A história das bibliotecas no Brasil está diretamente relacionada com a vinda 

dos Jesuítas, pois o surgimento das primeiras bibliotecas escolares está relacionado 

com a chegada dos Jesuítas no período do Brasil Colonial (1500-1822). 

Nesse período, quando o país ainda era uma colônia de Portugal, esses 

religiosos que vieram com a missão de catequisar os indígenas , ficaram incumbidos 

da educação nas colônias que foram criadas pelos portugueses. Os jesuítas de 

acordo com Duarte (2019, p. 62) “faziam cópias das cartilhas para alfabetizar os 

filhos dos colonos e indígenas”. 

Assim, a Biblioteca Escolar surge e ganha espaço no ambiente educacional, 

de forma que a comunidade escolar perceba a importância desses espaços 

informacionais dentro da escola. 

Para Silva, (2011, p. 491) no Brasil a origem da Biblioteca Escolar está 

diretamente relacionada com os colégios religiosos, especificamente os jesuítas que 

chegaram em 1549 e foram liderados por Manuel de Nóbrega. Essa ordem religiosa 

teve um grande papel na educação do Brasil colonial. Dessa maneira, Silva (2015, p. 

16) afirma: 
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Percebe-se, portanto, que a relação entre biblioteca escolar e o 
contexto escolar educativo esteve diretamente relacionada a uma 
instituição: a igreja. Uma vez, que suas propostas teóricas e 
metodológicas continham uma ideologia teológico-científica. 

 
Durante mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos 

educadores do Brasil. Quando eles foram expulsos pelos portugueses da colônia, 

ficou uma grande lacuna que veio a ser preenchida de fato apenas em 1808, com a 

transferência da Família Real de Portugal para o Brasil. Dessa forma, a educação e 

a cultura tomaram novos rumos e foram criadas instituições culturais, científicas, de 

ensino técnico e os primeiros cursos superiores. Segundo Carvalho e Silva (2010, p. 

23-24):  

Podem ser destacadas, além dos jesuítas, as ordens dos 
franciscanos, beneditinos e carmelitas, que chegaram já em meados 
do século XVII (ou mesmo que tenham seus registros atestados a 
partir desse século). A prova de que outras ordens forneceram suas 
contribuições está nos seus métodos de estudos. Os franciscanos, 
por exemplo, agregaram métodos de valores experimentais das 
ciências, valorizando os estudos de ideais franceses, representados, 
sobretudo pela ideia da ilustração, enquanto os métodos jesuíticos 
eram essencialmente escolásticos. 

Desde o período Colonial até os dias atuais, a trajetória da Educação 

brasileira foi marcada por acontecimentos que determinaram a história da educação 

nacional e, consequentemente, a história da biblioteca escolar, uma vez que, em 

nosso país, a história da biblioteca se confunde com a história da educação. (SALA; 

MILITÃO, 2017, p. 4670). 

Assim, percebemos que a gênese da Biblioteca Escolar no Brasil é intrínseca 

a Educação que por sua vez estava amplamente relacionada com a Religião. Dessa 

forma as primeiras bibliotecas surgem nos espaços educativos que ficavam em 

conventos. Nesse sentido, Viana (2014, p. 22) faz a seguinte afirmação: 

 

Ao longo da sua permanência no Brasil, os jesuítas fundaram 
diversas escolas e bibliotecas, constantemente enriquecidas com 
obras vindas da metrópole, pois os livros eram indispensáveis ao 
aprendizado dos alunos, que aprendiam desde as primeiras letras 
até cursos de filosofia, os quais poderiam ser equiparados a 
verdadeiras universidades. Para dimensionar o trabalho dos jesuítas 
em trono dos livros, já em fins do século XVI havia sido instalada 
uma biblioteca em Salvador, a biblioteca do colégio de Santo 
Alexandre do Pará, em 1760, dispunha de mais de 2.000 volumes e 
a do colégio da Vigia, 1.010 volumes. Em meados do século XVIII, o 
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colégio do Rio de janeiro tinha 5.434 volumes e diversas outras 
casas jesuíticas tinham seu milhar de livros. 

 

Os acervos dessas bibliotecas foram montados com produções que vieram de 

Portugal e o nível de informações para os seus usuários era impressionante, mesmo 

que levasse meses para esse material chegar na Colônia verificamos que os 

acervos eram grandes e comparados aos existentes em universidades, é 

impressionante a quantidade de livros que formavam esses acervos para aquela 

época. 

Em 1759, os Jesuítas foram expulsos da Colônia e esses espaços ficaram 

abandonas e subutilizados até receberem uma nova função foi o que ocorreu  em 

1811 quando surgiu a  Biblioteca Pública da Bahia a partir de instalações que 

anteriormente era uma Biblioteca Escolar. (DUARTE, 2019, p. 63). 

Nesse momento, a Educação na colônia ficou sem direcionamento e esses 

espaços foram esquecidos e ficaram abandonados, pois o administrador da Colônia 

Marquês de Pombal expulsou os jesuítas da colônia por temer a grande influência 

política e social que eles exerciam, já que a Ordem dos Jesuítas desempenhava 

ampla autoridade aos indígenas e colonos e não era apenas no campo religioso e 

educativo. 

O Marquês de Pombal leva uma década para reorganizar o ensino e sua 

política trouxe retrocesso se compararmos os avanços que a Educação teve durante 

a permanência dos jesuítas. Esse retrocesso atingiu também as bibliotecas, uma vez 

que segundo Viana (2014, p. 24):  “livros foram retirados dos colégios e amontoados 

em lugares inadequados durante anos sendo que a quase totalidade dos acervos foi 

dilapidada , roubada ou vendida como papel para embrulho”. 

Esse posicionamento do Marquês de Pombal nada mais foi do que o 

desmonte da Educação e consequentemente das bibliotecas , podemos verificar que 

houve um verdadeiro descaso com esses espaços e principalmente com os acervos. 

Assim, perdurou por anos o cenário de lentidão e esquecimento do ensino e 

consequentemente das bibliotecas que só se modificou no início do século XIX,  com 

a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil (1808). Os portugueses trouxeram 

consigo verdadeiros tesouros, como arquivos do serviço público, uma tipografia 

completa e principalmente a Biblioteca Real Portuguesa que atualmente é a 

Biblioteca Nacional. (VIANA, 2014, p. 24). 
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A vinda da família real, foi muito significativa em vários aspectos porque era o 

início de profundas transformações, já que a colônia não apresentada infraestrutura 

apropriada para receber o Dom João, o príncipe regente, tão pouco a nobreza 

portuguesa que o acompanhou, ficando evidente o atraso da colônia em relação a 

Metrópole. Esse período foi marcado por grandes ações para melhorar as condições 

de vida, pois a colônia passou a ser a capital de sua metrópole, Portugal. 

Essas mudanças favoreceram a cultura e a educação, foram fundados cursos 

no Rio de Janeiro e Bahia de Médico-cirurgião e Agricultura, a Imprensa Régia, 

Museu Real e a Criação da Real Academia Militar e a instituição da obrigatoriedade 

das instituições dos cursos que foram criados precisavam da organização de 

bibliotecas nesses espaços educativos conforme afirmação de Viana (2014, p. 25) 

“Com isso, vemos despontar nas determinações oficiais a relevância da biblioteca no 

processo de ensino-aprendizagem”. 

Percebemos que os avanços para a Biblioteca Escolar, nesse período, foram 

importantes, contudo não podemos esquecer que esses espaços estavam 

destinados para uma pequena parcela da população, uma vez que os grandes 

beneficiados com a criação de cursos e espaços culturais era a elite da época e 

apesar da outra parcela da população ser mais expressivamente maior e não saber 

ler ficaram a margem desse processo. 

Em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, houve a 

tentativa de organização da Educação na perspectiva da Primeira Constituição do 

país que foi promulgada em 1824, ela assegurou pela primeira vez a garantia do 

ensino primário a todos os cidadãos. Esse dispositivo não demorou a receber 

alterações, em 1834, após uma década houve uma descentralização do Ensino 

através do Ato Adicional de 1834 significando que o ensino primário e secundário 

passou a ser responsabilidade das províncias, essa mudança tão precoce não 

trouxe avanços para o ensino público, uma vez que as províncias não tinham 

recursos financeiros , por outro lado a União ficou encarregada pelo ensino Superior 

e do Rio de Janeiro que era a capital do Império, tais medidas acentuaram ainda 

mais a precariedade do ensino. (VIANA, 2014, p. 26). 

Em 1837, onde antes funcionava o Seminário São Joaquim o Governo 

decretou a mudança para fundar o Imperial Colégio de Dom Pedro II na cidade do 

Rio de janeiro, tornou-se modelo para organização das escolas no país e através do 

Regulamento nº8 de 31 de janeiro de 1838, que transformou o seminário em Colégio 
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Militar. Este fato foi determinante para a presença de uma biblioteca dentro do 

ambiente escolar, sendo um marco normativo que apresentava a biblioteca como 

parte integrante da escola. (DUARTE, 2019, p. 64). 

Nessa perspectiva, Viana (2014, p. 27) afirma: 

 

Diante da intenção do governo de que o Colégio D. Pedro II servisse 
de modelo ao Brasil, é possível identificar que havia o propósito de 
que as províncias, ao criarem escolas, desenvolvessem junto a elas 
bibliotecas. Contudo, os incipientes investimentos no ensino 
inviabilizavam a criação de escolas com a infraestrutura do colégio 
modelo e, com isso, somente os membros da elite tiveram acesso a 
este colégio dotado de biblioteca, cujo regulamento era inspirado nos 
estatutos dos liceus franceses. 

 
A intenção do governo para que as províncias à medida que fossem criando 

novas escolas incluíssem na infraestrutura a biblioteca era boa, contudo como as 

províncias não tinham recursos parar arcar com essa determinação tal medida fez 

com que aumentassem a disparidade no ensino, já que apenas os filhos da elite 

tinham acesso ao Colégio Dom Pedro II e consequentemente à Biblioteca. 

Com a Proclamação da República em 1888, a população brasileira procurou 

melhores condições de vida influenciados pelos ideais Iluministas e pelo Positivismo 

que veio a ser um dos lemas delineados na Bandeira do Brasil. O ensino 

permaneceu descentralizado, tornando-se responsabilidade dos Estados da 

federação. A elite, composta por um grupo de grandes latifundiários continuou como 

a classe mais privilegiada. (DUARTE, 2019, p. 65).  

Na República Velha (1889-1930) o governo não desenvolveu políticas 

direcionadas para Educação e consequentemente para as bibliotecas. Segundo 

Viana (2014, p. 29) “as ações que foram empreendidas foram localizadas e não 

chegaram a alterar em definitivo a situação do ensino”. 

A renovação do ensino e as mudanças expressivas vieram com a derrocada 

das oligarquias e com o movimento da Escola Nova encabeçado pelos intelectuais 

Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Loureiro Filho. Essa renovação do ensino 

foi sobretudo forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século 

XX e trouxe como propostas educação pública, gratuita, universal e leiga. O 

movimento indicava que era dever do Estado oferecer ensino de qualidade e de 

forma gratuita. Também defenderam a Educação como caminho para a 

democratização e mudanças sociais. Para tanto era necessário cidadãos críticos e 
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participativos para mudar o cenário de analfabetismo existente no Brasil. (VIANA, 

2014, p. 30). 

Portanto, nas primeiras três décadas do século XX, houve um aumento 

significativo no número de bibliotecas na capital federal e nas demais cidades 

brasileiras, que colaborou na reorganização desses espaços educativos dentro de 

critérios que possibilitaram o melhor aproveitamento e uso principalmente pelo 

público de leitores. Com a difusão das teorias pedagógicas que surgiram e que 

foram sendo disseminadas pelos educadores escolanovistas, houve uma importante 

contribuição que reconhecia à biblioteca como um espaço essencial dentro do 

ambiente escolar.  

Deste modo, reconhecemos uma primeira tentativa de criação de um sistema 

público em favor das bibliotecas com medidas voltadas para organização das 

informações, contudo a falta de estrutura e improvisos em relação às instalações 

desses espaços, precarização do acervo e com regulamentos que inviabilizavam o 

acesso da população contribuíram para o insucesso das bibliotecas no ambiente 

escolar. 

Essas mudanças causadas pela reforma escolanovista, fez com que a 

biblioteca passasse a ser um ambiente pedagógico fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem, incentivando o gosto pela leitura e assim encontrou espaço 

nessa nova concepção de ensino que possibilitou a reorganização das práticas 

pedagógicas onde os alunos passaram a ser o centro do processo de ensino 

trazendo reflexões dos educadores voltadas para a biblioteca. (VIANA, 2014, p. 31). 

Com a troca de governos esses avanços retrocederam ou ficaram 

estagnados, por isso no período de 1930-1980 observamos, de modo geral, a falta 

de uma política nacional que contemplasse a biblioteca escolar de maneira 

específica, havendo  apenas ações isoladas em determinadas localidades que, ao 

longo do tempo, acabaram foram perdendo forças, em consequência da ausência de 

incentivo ou ações governamentais descontinuadas. (SALA e MILITÃO, 2017, p. 

4671). 

Na Nova República, com o processo de redemocratização, vieram legislações 

imprescindíveis para Educação com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei n. 9.394/1996) que trouxe mudanças decisivas para o 

atual modelo educacional do país uma vez que trouxe consigo mecanismos de 

avaliação do ensino, que hoje se consolidaram em iniciativas como o Índice de 
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Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e o Censo Escolar, que são os 

principais indicadores sobre a aprendizagem dos alunos em todo território nacional. 

A LDB/1996 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), foram 

documentos norteadores que contribuíram para melhorar o ensino brasileiro. 

(DUARTE, 2019, p. 57). 

Em 1997, foi instituído pelo Governo Federal o Programa Nacional Biblioteca 

da Escola – PNBE que teve como objetivo fazer a distribuição de livros de literatura, 

periódicos e livros teórico e metodológico para as escolas públicas no território 

nacional, sendo responsável por possibilitar o acesso de livros para alunos e 

professores nas escolas públicas, pois é um dos maiores responsáveis pela 

atualização dos acervos da Biblioteca Escolar ainda que haja questionamentos 

sobre a efetividade deles. (DUARTE, 2019, p. 57). 

No Governo do Presidente Luís Inácio da Silva, o Lula, foi criada a Lei 

12.244/10 que tem como objetivo universalizar as bibliotecas escolares no Brasil. 

Sendo aprovada em 24 de maio de 2010, com vigência a partir de sua publicação, 

no Diário Oficial da União. 

A Lei é composta por definição, quantidade mínima obrigatória de livros no 

acervo e da presença do profissional bibliotecário, contudo não explana sobre os 

meios necessários para implantação das bibliotecas escolares, os recursos 

humanos e de infraestrutura necessária para a sua efetivação nem define uma 

avaliação periódica para verificação do cumprimento da Lei. 

Percebemos a ausência de normas para esses espaços e por isso de 

orientações sobre o responsável pela gestão da Biblioteca. Ficou evidente que 

inicialmente os religiosos das congregações existentes eram os responsáveis pela 

administração, posteriormente quando o Colégio Dom Pedro II foi instituído como 

modelo a ser seguido pelas províncias à medida que outras escolas fossem sendo 

construídas, mas não há orientação sobre quem deveria ser o responsável. 

Com a Nova Escola na Era Vargas, a biblioteca volta a ocupar um papel de 

destaque no processo de Ensino Aprendizagem, contudo não ficou estabelecida 

uma política nacional sobre esses espaços nem quem seriam os gestores.  

Até a criação da LDB/1996 não há menções sobre a Biblioteca Escolar como 

parte do processo de ensino e nem uma política nacional sobre esses espaços 

educativos. 
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Percebe-se que a transformação da Educação está relacionada com o 

surgimento e avanços que a Biblioteca Escolar alcançou. Progressos importantes e 

em outros momentos retrocessos. Esses espaços não eram democráticos, pois 

inicialmente quem tinha acesso eram as ordens religiosas que se estabeleceram no 

Brasil, posteriormente outros grupos vão ocupando e restringindo o acesso a 

biblioteca, pois por muitos anos a maioria da população brasileira era constituída por 

analfabetos. 

Além disso, não identificamos a presença e a obrigatoriedade do profissional 

Bibliotecário nesses espaços educativos, a contração dos bibliotecários para 

gerenciar a Biblioteca Escolar passou a ser obrigatória com a aprovação da Lei  

12.244/2010. 

Após delinear o contexto histórico da Biblioteca Escolar, notamos melhorias e 

atrasos em vários períodos e que esses espaços estiveram destinados a pequenos 

grupos sociais ao longo da História mantendo-se como ambientes de contradições 

que só passou a ter uma política nacional instituída no século XX com a Lei Nº 

12.244/2010 que trata sobre a universalização da Biblioteca Escolar em todas as 

escolas públicas e privadas instituindo um prazo de dez anos para que a Lei 

entrasse em vigor para que os Governos Estaduais e Municipais pudessem se 

preparar para atender as determinações da Lei. 

 

2.1.1 A universalização da Biblioteca Escolar no Brasil e sua efetividade: uma 

análise da implantação da Lei Nº 12.244/2010 

 

Conforme dados estatísticos apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em uma audiência pública na 

Câmara dos Deputados em 2018, os números apontam que das 180 mil escolas 

brasileiras, 98 mil não têm biblioteca escolar ou sala de leitura. Assim, visando 

garantir a implantação e o funcionamento da Biblioteca Escolar em 2010 foi 

instituída a Lei Nº 12.244/2010, que determina a obrigatoriedade das bibliotecas 

escolares nas instituições de Ensino Básico no país, tanto as escolas públicas 

quanto as escolas privadas, e que tenham um profissional bibliotecário responsável 

por ela. A Lei afirma que as escolas têm o prazo de 10 anos para se adequar à 

norma. Segundo o terceiro parágrafo da Lei 12.244/10: 
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Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, 
nos termos previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de 
dez anos, respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas 
Leis nos 4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 
1998. (BRASIL, 2010) 

 
Percebe-se que ficou estabelecido um prazo pelo Governo Federal para a 

efetivação da Lei. Os Governos Estaduais e Municipais deveriam se adequar em dez 

anos para que todas as escolas tenham em seu ambiente escolar uma biblioteca e 

que haja nela, pelo menos, um título para cada aluno. Essa primeira parte do 

parágrafo estabelece o prazo para essas adequações e implica também na 

aquisição de títulos que correspondam ao número de alunos. O outro ponto 

estabelece a necessidade da presença do profissional bibliotecário no ambiente 

escolar. 

Quando essa Lei foi aprovada a classe de bibliotecários e os estudantes de 

Biblioteconomia, receberam a notícia com muito entusiasmo, contudo após nove 

anos de criação é possível assegurar que o Poder Público (Escolas Municipais e 

Estaduais) pouco ou nada fizeram para que a Lei se concretizasse. Nesse sentido 

Castro Filho e Coppola Junior (2012, p. 39) afirmam: 

 

Educação pública brasileira necessita de inúmeras melhorias para a 
qualidade da educação. A Lei N.º 12.244/2010 representa um dos 
maiores avanços, no sentido do Estado se posicionar frente ao 
Manifesto da IFLA/UNESCO para biblioteca escolar. Porém, cabe à 
comunidade escolar, aos professores, aos bibliotecários, reivindicar a 
aplicação desta lei, de forma a impedir que seja esquecida e 
suprimida por outros interesses. 
 

Ao mesmo tempo em que a categoria de bibliotecários comemorou a criação 

da Lei, pouco foi feito para que ela fosse efetivada. Poucos Conselhos Regionais 

fiscalizam e se mobilizam para sua efetivação com algumas ressalvas para Estados 

como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul que tem conselhos comprometidos e vem 

reivindicado e acompanhado o cumprimento da Lei através de reuniões com 

representantes do poder público e com os profissionais da categoria. Além dos 

profissionais bibliotecários não verificamos que os Governos Estaduais e Municipais 

tenham se preocupado em debater a universalização da Biblioteca Escolar. Os 

profissionais da educação como os professores e os sindicatos da Educação 

também não tem manifestado interesse no debate. 
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Recentemente antes mesmo da Lei entrar em vigor, foi realizado um estudo 

técnico sobre as Bibliotecas Escolares no Brasil: uma análise da aplicação da Lei Nº 

12.244/2010, publicado em julho de 2017, que teve como objetivo analisar a 

viabilidade da Lei sobre a universalização da Biblioteca Escolar nos sistemas de 

ensino do País. 

Nesse estudo técnico constatou-se por meio do Censo Escolar (é considerado 

como um dos principais indicadores e de extrema importância para o monitoramento 

e avaliação das informações educacionais brasileiras). Esses  dados  estatísticos  

são disponibilizados anualmente pelo INEP a partir dos dados informados pelas 

escolas que existem no nosso país. 

O estudo técnico  com o intuito de viabilizar políticas públicas relacionadas ao 

tema se orientou nos dados do Censo Escolar de 2016 e apontou que o número de 

bibliotecas distribuídas nas escolas brasileiras é insuficiente e os dados levam em 

consideração as redes de ensino Federal, estadual, Municipais e as escolas 

privadas do contrário seriam ainda menores o número de Biblioteca Escolar por 

região. Para se ter a dimensão da distribuição de escolas no território nacional com 

o número de bibliotecas foi elaborada uma tabela contendo a porcentagem de 

bibliotecas por região. 

 

Tabela 3 - Distribuição de bibliotecas escolares por região segundo Censo Escolar 
2016 

Região Número de escolas % que possuem Biblioteca Escolar 

Norte 33.955 16% 

Nordeste 109.240 18% 

Centro – Oeste 13.124 39% 

Sudeste 88.216 28% 

Sul 34.823 44% 

Fonte: Adaptado (BRASIL, 2017, p. 28) 

Em relação à Infraestrutura das escolas verificamos que a distribuição de 

bibliotecas no território brasileiro ainda precisa percorrer um longo caminho, e os 

Estados das Regiões Sul e Centro-Oeste são as que concentram as escolares que 

contam com a biblioteca em suas instalações. Porquanto a Região Norte apresenta 

o menor número de escolas com bibliotecas sendo que os três Estados que 
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apresentaram o menor número de bibliotecas são: Roraima (251), Acre (308) e 

Amapá (338), o Estado de Rondônia (541) ficou na sexta conforme dados do Censo 

Escolar 2016. 

Os dados do Censo Escolar/2016 evidenciam a diferença entre as regiões 

que contam nas escolas com esse espaço educativo em relação as que tem menos 

é gritante, que podem ser percebidos como resultados da ausência de políticas 

nacionais para criação e manutenção da Biblioteca Escolar. 

Ao analisar esse quadro com o número de escolas e o percentual que possui 

biblioteca Silva, (1999, p.15) faz a seguinte reflexão: 

De fato, quando existem nas escolas espaços denominados 
bibliotecas, estes não passam, na maioria dos casos, de verdadeiros 
depósitos de livros ou, o que é pior, de objetos de natureza variada, 
que não estão sendo empregados no momento, seja por estarem 
danificados, seja por terem perdido sua utilidade. 

 Ainda encontramos bibliotecas de escolas no Brasil onde as bibliotecas são 

verdadeiros depósitos de livros didáticos ou espaços para entulhar equipamentos e 

outros materiais que precisam ser descartados tendo outra função que não é a 

educativa. 

De acordo com Duarte (2019, p. 72): 

 
A Lei 12.244 2010 que estabeleceu dez anos para plena efetivação 
de bibliotecas escolares, ainda não mostra avanços significativos na 
esfera governamental, além de reforçar o caráter tecnicista do 
espaço, dando destaque apenas para o acervo bibliográfico. Vive-se, 
atualmente em um momento nefasto de enfraquecimento das 
bibliotecas públicas e escolares, apesar do aporte legislativo. 

 

Os dados do Censo Escolar 2016 reforçam a concepção de que as escolas 

públicas não se planejaram para efetivação da Lei e que esses números estão muito 

abaixo do esperado para que ela fosse cumprida. 

A realidade da Biblioteca Escolar em muitas escolas é de um espaço ocioso, 

improvisado que serve como depósito de livros didáticos e que dificultam o uso pelos 

alunos e dos professores como recurso pedagógica, uma vez que em algumas 

escolas a infraestrutura não permite nem se leve uma turma, pois nas escolas 

públicas a média de alunos por turma é de vinte e cinco alunos. 

O estudo técnico fez algumas sugestões de alterações na Lei, primeiramente 

pelo número insuficiente de bibliotecas, ou seja, em todas as regiões do país, onde 



53 
 

verifica-se que há um número inferir de bibliotecas em comparação com o número 

de escolas. 

Outro problema apontado é o número de bibliotecários formados que segundo 

o estudo técnico, não são suficientes para atender a demanda de todas as 

bibliotecas das instituições de ensino localizadas nos municípios do país. O estudo 

propôs seis alterações na Lei 12.244/2010, visando sua aplicabilidade após essas 

adequações do ponto de vista legal: 

 
1) Ampliação de novo prazo para que as escolas de todo o país 
possam cumprir a meta da universalização das bibliotecas. Sugere-
se a data simbólica de 2022, data que o Brasil comemora duzentos 
anos de sua formação como estado nacional autônomo; 
2) Definição de um orçamento previsto na Lei para que os 
respectivos sistemas de ensino invistam um determinado percentual 
de seus recursos na implantação e modernização das bibliotecas 
escolares; 
3) Estabelecimento de algum tipo de sanção para as escolas que não 
cumprirem com os requisitos mínimos exigidos pela Lei (exemplo: 
suspensão de repasse de recursos da União, dos Estados e dos 
Municípios para as escolas); 
4) Obrigatoriedade de criação por parte do Poder Executivo, via 
Ministério da Educação, de um Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares, a exemplo do já existente em relação às bibliotecas 
públicas do país, que é gerido pela Fundação Biblioteca Nacional do 
Ministério da Cultura (MinC)24; 
5) Fiscalização referente ao cumprimento da Lei, seja por parte dos 
órgãos que têm a tutela jurisdicional (Ministério Público, Tribunal de 
Contas), seja de órgãos de classe (Conselho Federal de 
Biblioteconomia e sindicatos de professores, por exemplo); 
6) Ampliação do conceito de Biblioteca Escolar que se encontra 
muito restrito na atual legislação: “a coleção de livros, materiais 
videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 
destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura” (art. 2º). Nos 
tempos atuais, a biblioteca escolar tem que contemplar as diversas e 
possíveis atividades de organização e gerenciamento de seu acervo, 
mediante o uso de tecnologias digitais, de tal forma que ela possa 
cumprir sua função social na escola. Com o advento dos novos 
suportes de informação e tecnologia, é inadmissível que a biblioteca 
escolar não esteja conectada à rede mundial de computadores e 
possa dela se servir para trocar informações com outras bibliotecas 
escolares e públicas do país ou permitir o empréstimo de livros 
digitais entre as mesmas. (BRASIL, 2017, p. 20). 

 

Os pontos apresentados iniciam já prevendo que será preciso uma ampliação 

do prazo para o cumprimento da lei, uma vez que o prazo inicial para que os 

Estados e Municípios preparassem suas escolas era  2020 e o prazo não será 

cumprido, por falta de planejamento e interesse do Poder Público, sendo que 
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também não há previsão de orçamentos para que esses espaços sejam construídos 

ou ampliados, pois há muitas escolas onde a biblioteca funciona de forma 

improvisada e sendo necessário fazer ampliações e reformas, mas sem orçamento e 

devido à crise financeira que os cofres públicos vem enfrentando dificilmente haja 

orçamento para essas medidas. 

A Lei quando criada não determinou que as escolas seriam fiscalizadas ou 

avaliadas, como acontece com as bibliotecas universitárias é necessário que esse 

ponto seja acrescentado para que órgãos estaduais e municipais fiquem 

responsáveis por fiscalizar se a medida será cumprida e que haja punição em 

relação a recursos para os diretores que não cumpram com essa medida, seria uma 

forma de fazer com que a Lei fosse cumprida. 

Alguns estados possuem suas Redes Estaduais de Bibliotecas, contudo é 

importante que essa rede nacional seja criada para facilitar a padronização de ações 

desenvolvidas nesses espaços, assim como troca de experiências e contato entre 

servidores de vários lugares do país sobre o uso de software, sistemas livres para 

catalogação do acervo, melhor sistema de organizar e disponibilizar o acervo aos 

usuários entre outras ações que podem ser gerenciadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) a partir de parcerias com os Estados e Municípios. 

A discussão sobre a alteração do conceito de Biblioteca Escolar que está na 

Lei não foi bem recebido, pois muitos consideram o conceito simplório para o 

tamanho da coleção e dos serviços que a Biblioteca Escolar pode oferecer para a 

comunidade educativa. É importante que esse conceito seja amplamente discutido 

por todos que trabalham no ambiente escolar e que não ficasse restrito apenas a 

bibliotecários que em sua grande maioria desenvolvem suas atividades em outras 

modalidades de bibliotecas. 

Dessa forma, percebemos alguns empecilhos para implantação da Lei até 

2020. Não há clareza sobre quem ficará responsável pela implantação das 

bibliotecas e de onde sairão os recursos financeiros. Não ficou claro que projetos 

educacionais deverão ser desenvolvidos nestes espaços e a criação das bibliotecas 

não assegura que elas serão utilizadas como agentes de transformação, assim 

como a contratação de bibliotecários não é garantia de que esses espaços serão 

utilizados como recurso pedagógicos, pois os Cursos de Biblioteconomia preparam o 

profissional com uma visão muito técnica da área e nos currículos dos cursos 

ofertados no país dificilmente encontramos a disciplina de Biblioteconomia Escolar 
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como matéria obrigatória que possibilite a esse futuro profissional noções de como 

deve trabalhar em um ambiente educativo, pois é diferente de trabalhar em 

bibliotecas especializadas ou universitárias. 

A realidade em diferentes escolas é que não existe biblioteca e em outras 

esses espaços são subutilizados ou tem outra função dentro do ambiente escolar 

que não contam em seu quadro de funcionários com o profissional bibliotecário, 

contudo a presença desses profissionais na Biblioteca Escolar será garantia que as 

bibliotecas de fato cumpram com a sua função? A exigência desses profissionais 

nesses espaços não seria reserva de mercado como algo mais importante do que o 

funcionamento dessas unidades informacionais? 

O Curso de Bacharelado em Biblioteconomia11 da UNIR, por exemplo, existe 

há dez anos e apesar de ter passado por reformulações essa disciplina permanece 

como optativa, com carga horária de 40 horas. Nessa perspectiva Duarte (2019, p. 

72), afirma: 

 
Sendo a escola tão importante para a formação do indivíduo e a 
biblioteca incluída nesse contexto, é de fundamental importância que 
os profissionais envolvidos com este ambiente, estejam dispostos a 
fazer da experiência escolar, que é tão significativa, uma 
possibilidade de novas vivências. 

 
Percebemos que ao longo de quase nove anos o Poder Público não fez as 

adequações necessárias para cumprir o que está especificado na Lei. Poucos 

Estados fizeram concursos para o cargo de bibliotecário e não ficou especificado 

sobre a fiscalização no caso do descumprimento da Lei. Muitas escolas não têm 

condições ainda de ter uma Biblioteca Escolar, pois funcionam de maneira precária, 

improvisadas ou até em contêineres alugados. 

Como não será possível que a Lei entre em vigor até 2020, encontra-se em 

análise na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 9484/1812. Esse documento visa 

estender o prazo para implantação da Biblioteca Escolar nas escolas que ainda não 

contam com esses espaços até 2024. Dessa forma, o Poder Público terá mais 

quatro anos para que todas as escolas que ainda não tem biblioteca com acervo 

mínimo de um livro por aluno matriculado e um bibliotecário  se adequem, contudo 

 
11 Currículo do Curso de Biblioteconomia da UNIR. Fonte: 
http://www.biblioteconomia.unir.br/portal/wp-content/uploads/2018/07/Grade-curric-13-07-2018.pdf 
12 A Lei está em tramitação aguardando que seja designado um relator. Ela pode ser consultada no 
site: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167716>. 

http://www.biblioteconomia.unir.br/portal/wp-content/uploads/2018/07/Grade-curric-13-07-2018.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2167716
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se no período de nove anos pouco foi feito para atingir essa demanda, quatro anos 

serão suficientes para que atendam essa medida? 

A novidade do novo texto é que a Lei cria o Sistema Nacional de Bibliotecas 

Escolares (SNBE) que terá a função de integrar todas as bibliotecas à Internet, 

mantendo atualizado o cadastro de todas as unidades dos respectivos sistemas de 

ensino. Facilitando assim, o empréstimo de livros entre os alunos de diferentes 

instituições. A novidade nesse texto é que ele modifica o conceito de biblioteca 

escolar, substituindo a palavra “acervo” por “equipamento cultural”. 

Mesmo o cenário não sendo dos melhores para a viabilidade da Lei, ela é 

importante para os espaços educativos, profissionais da área de Biblioteconomia e 

Educação. 

 

2.1.2 Biblioteca escolar: um espaço de contradições no ambiente escolar 

 

Os educandos presentes hoje nas escolas são jovens de uma geração que 

nasceu após o advento da internet. É um grupo de indivíduos que tem acesso às 

informações de forma imediata. A educação do século XXI passa por profundas 

transformações, pois deve se adequar às mudanças nos hábitos e comportamentos 

dessa geração, pois esse é o público presente no ambiente escolar. Segundo Silva 

(2005, p. 125): 

 

Durante o período escolar, o aluno está formando a sua identidade 
crítica e sua capacidade de argumentação e criar. Nesta fase de sua 
vida, ele estará elaborando o seu conceito sobre o mundo, e a sua 
necessidade de ampliar o seu conhecimento e encontrar respostas 
para as dúvidas adquiridas em sala de aula devem ser amparadas 
pelos recursos disponíveis na biblioteca escolar. 
 

As bibliotecas são espaços que vem sofrendo transformações quanto à sua 

importância dentro do espaço escolar. Algumas mudanças sobre sua função são 

visíveis e discutidas, pois ela tem a função de servir como suporte no processo de 

ensino-aprendizagem. Mas como os professores estimulam seus alunos a usarem 

esse espaço como extensão das atividades de sala de aula se há uma gama de 

recursos tecnológicos disponíveis por meio de um simples acesso do celular? Nessa 

perspectiva Campello (2012, p. 54) afirma: 
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De acordo com o discurso vigente, bibliotecas escolares são espaços 
virtuais, globais, coleções de informação digital. Os resultados desta 
pesquisa indicaram que o significado da biblioteca escolar, com base 
no modo como ela era vivenciada pelos estudantes, está relacionado 
com o espaço físico mais do que com o virtual, e com objetos 
concretos, como os livros, mais do que com qualquer outro artefato. 
Os significados da biblioteca escolar vivenciados pelos estudantes 
também apontaram para ação e compreensão individual mais do que 
coletiva. 

 

A Biblioteca Escolar brasileira enfrentam um quadro de desvalorização e são 

tratadas como depósitos de livros, lugares para castigar alunos, locais de silêncio e 

sem utilidade ou aproveitados para outras finalidades dentro do ambiente escolar. 

Esses espaços além de serem desvalorizados e subutilizados também são fechados 

para servirem de salas de aula ou leitura. 

Mas afinal, quais são os objetivos e funções da biblioteca nesses espaços 

educacionais? 

A Biblioteca Escolar deve ter seus objetivos interligados com o ensino, deve 

trabalhar de forma efetiva atendendo as especificidades de informação do seu 

público composto por discentes, docentes, demais servidores da instituição e da 

comunidade externa. Válio (1990, p. 20) faz a seguinte contribuição: 

 
Como mediadora, a biblioteca escolar é uma instituição que organiza 
a utilização dos livros, orienta a leitura dos alunos, coopera com a 
educação e com o desenvolvimento cultural da comunidade escolar e 
dá suporte ao atendimento do currículo da escola. Desse conceito 
depreende-se que a função da biblioteca escolar é incentivar a leitura 
dos alunos, tendo como objetivo a formação dos futuros leitores, e 
oferecer as condições necessárias à comunidade escolar, através da 
facilitação dos serviços de informação, em benefício do 
desenvolvimento do currículo e da competência do aluno para 
aprender a aprender. 
 

A biblioteca deve ser um lugar dentro da escola que ofereça diversos recursos 

informacionais para formação de indivíduos mais críticos e comprometidos com a 

sociedade, oferecendo um espaço de aprendizagem, dando suporte ao programa 

educacional e ao Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade escolar, além de 

fomentar à leitura e pesquisa. 

Côrte e Bandeira (2011, p. 8) caracterizam a Biblioteca Escolar como “um 

espaço de estudo e construção do conhecimento, coopera com a dinâmica da 
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escola, desperta o interesse intelectual, favorece o enriquecimento cultural e 

incentiva a formação do hábito e da leitura”. 

A Biblioteca Escolar tem diferentes funções no ambiente escolar visando 

colaborar na formação dos discentes, para tanto precisa ser um lugar de informação 

e conhecimento contribuindo na formação intelectual e social desses indivíduos. 

Para Campello (2012, p. 7) “Pesquisas recentes relacionadas à educação 

mostram que bibliotecas escolares de distintos países têm hoje papel que vai muito 

além de um espaço de promoção de leitura; elas são, principalmente, espaços de 

aprendizagem”. É importante que a biblioteca seja vista de maneira mais amplia no 

ambiente escolar, pois ela oferece possibilidades que inserem atividades que vão 

além da leitura. Côrte e Bandeira (2011, p. 6) destacam que a função da Biblioteca 

Escolar também deve dar suporte aos programas educacionais e curriculares: 

 
A biblioteca escolar exerce, com suas atividades, um papel político, 
educativo, cultural e social, contribuindo para: 
- ampliar as oportunidades de educação e conhecimento dos alunos; 
- colocar à disposição dos alunos acervos e informações que 
- complementam o currículo escolar; 
- promover e facilitar o intercâmbio de informações; 
- promover a formação integral do aluno; 
- tornar-se um ambiente social, cooperativo e democrático; 
- facilitar a ampla transmissão da arte, da ciência e da literatura. 
 

No contexto da educação cidadã que deve dar a possibilidade dos educandos 

terem acesso a questões que estão contempladas no currículo, mas que nem 

sempre são trabalhadas em sala de aula pelo professor regente, por falta de tempo 

ou até mesmo de segurança em realizar certas atividades a Biblioteca Escolar  pode 

através de planejamento e ações de parcerias que envolvam a gestão, coordenação 

pedagógica e equipe de apoio realizar atividades integradoras que envolvam temas 

como Educação Ambiental, Cidadania, Bullying , Preconceito entre outras questões 

que podem ser abordadas com a participação de toda comunidade escolar. Para 

Monteiro (2016, p. 11): 

 

A Biblioteca Escolar se insere no paradigma da Educação para a 
Sociedade da Informação graças à presença de materiais impressos 
e recursos eletrônicos que compõem seu acervo, tornando o seu 
espaço determinante no sistema de ensino para a formação do 
educando direcionada para a emancipação do mesmo, emancipação 
esta que ocorre pela manipulação e produção autônoma do 
conhecimento através dos recursos oferecidos pela BE aos seus 
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usuários. Esses recursos certamente contribuem para o 
desenvolvimento dos pilares da educação. 

 

Atualmente, com os avanços tecnológicos onde criança e jovens podem ter 

acesso a diversas fontes de informação com apenas um toque na tela do celular ou 

na tela de aparelhos como tablet os materiais impressos que fazem parte do acervo 

podem não ser tão atrativos, mas é necessário insistir através de ações que 

envolvam os educando para que resgatem a importância das fontes de informações 

confiáveis e da grandiosidade das informações existentes nos acervos físicos das 

bibliotecas. 

Caso a biblioteca tenha recursos para se informatizar e disponibilizar acesso 

à internet e computares para os alunos disseminar o valor nas informações nos 

suportes físicos que para muitos alunos dessa geração são obsoletos é primordial e 

isso é possível ao mostrar o valor das informações tanto no suporte físico como as 

que encontramos na internet através de discussões sobre fontes de informações 

confiáveis, essa temática é latente no contexto atual. 

A Biblioteca Escolar é um recurso pedagógico que deve ser explorado ao 

longo do ano letivo, não apenas em dias isolados, mas deve primeiramente ser 

descoberto pelos professores regentes que estão diariamente em contato com os 

discentes é muito interessante que os professores percebam a importância desse 

espaço dentro a Escola , que eles frequentem e conheçam as fontes de informações 

que podem ser utilizadas para complementar conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Cabe aos responsáveis pela biblioteca conhecer o PPP da escola e as 

ementas das disciplinas ministradas pelos professores em suas disciplinas para que 

possa separar coleções existentes na biblioteca que os auxiliem e contribuam com 

atividades voltadas para a formação humana dos educandos e a biblioteca é o 

espaço que deve trabalhar esse desenvolvimento humano. 

E os alunos devem ser atraídos tanto por professores regentes quanto pelos 

responsáveis pela biblioteca para que a frequentem para que a transformem em um 

espaço vivo e com significado, para tanto é importante que haja o envolvimento da 

gestão, coordenação e apoio pedagógico. 

Assim, a Biblioteca escolar é um espaço de aprendizagem que tem como uma 

de suas funções servir como extensão da sala de aula e contribuir de forma 

significativa no processo de ensino e aprendizagem. Esse ambiente deve ser 

acolhedor, um espaço apropriado e não improvisado, que promova ações culturais 
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relacionadas com o currículo das disciplinas e que promova e incentive à leitura e a 

pesquisa escolar. 

 

2.1.3 A Biblioteca Escolar: espaço de ensino e aprendizagem 

 

O trabalho desempenhado pela escola tem como uma de suas principais 

funções a contextualização do conhecimento e o desenvolvimento cognitivo dos 

educandos. Assim, a biblioteca destaca-se como um importante recurso pedagógico, 

capaz de colaborar, de forma significativa, para o trabalho desenvolvido pelos 

professores dentro e fora da sala de aula. 

A Biblioteca Escolar possui de forma geral três funções: Educativa, Cultural e 

recreativa. Nesse sentido: “As funções da biblioteca escolar servem de alicerce para 

o desempenho dos seus objetivos e do seu papel dentro da instituição de ensino”. 

(HILLESHEIM ;FACHIN, 1999, p. 69-70). 

Os objetivos básicos da Biblioteca Escolar é expandir conhecimentos, pois ela 

é uma fonte cultural para muitos indivíduos em idade escolar que terão o primeiro 

contato com livros na Escola, Por isso é importante que a Biblioteca Escolar ofereça 

aos seus usuários um ambiente atrativo, com boa iluminação, ventilação, 

mobiliários, espaço e acervo atualizado  que favoreça a prática e o hábito pela 

leitura, devendo ser convidativo para que os professores tenham materiais  

necessário à prática de suas atividades teóricas e fontes de informações que 

possam incrementar  seus planos de aula contribuindo dessa forma com o processo 

educativo, possibilitando recursos, para complementar o processo de ensino e 

aprendizagem. Oferecendo a discentes e docentes condições de acesso a materiais 

atualizados das diversas áreas do conhecimento, criando dessa forma uma 

consciência nos alunos de que a biblioteca é uma fonte segura de acesso à 

informações, estimulando nos educandos o hábito de frequentar esse espaço 

educativo e ambientes semelhantes que proporcionem intercâmbios culturais. 

(HILLESHEIM; FACHIN, 1999, p. 68). 

De acordo com Manifesto IFLA/UNESCO (2000, p. 2-3) para biblioteca 

escolar, ela é parte essencial do processo educativo, para tanto é necessário o 

cumprimento dos seguintes objetivos: 
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a) apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais 
definidos na missão e no currículo da escola; 
b) desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e 
da aprendizagem, bem como o uso dos recursos da biblioteca ao 
longo da vida; 
c) oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso 
da informação voltada ao conhecimento, à compreensão, imaginação 
e ao entretenimento; 
d) apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de 
habilidades para avaliar e usar a informação, em suas variadas 
formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade para 
e) utilizar adequadamente as formas de comunicação com a 
comunidade onde estão inseridos; 
f) prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos 
recursos existentes e às oportunidades que expõem os aprendizes a 
diversas ideias, experiências e opiniões; 
g) organizar atividades que incentivem a tomada de consciência 
cultural e social, bem como de sensibilidade; 
h) trabalhar em conjunto com estudantes, professores, 
administradores e pais, para o alcance final da missão e objetivos da 
escola; 
i) proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à 
informação são pontos fundamentais à formação de cidadania 
responsável e ao exercício da democracia; 
j) promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à 
comunidade escolar e ao seu derredor. 

 

O manifesto da UNESCO/IFLA é um documento norteador para organização 

e funcionamento das bibliotecas escolares no mundo inteiro, como no Brasil não 

existe essas orientações ele deveria ser utilizado como parâmetros em todas as 

bibliotecas, respeitando as especificidades e realidade de casa uma. 

Ele orienta aspectos sobre o espaço físico, acervo, mobiliário, equipamentos, 

serviços, atividades, recursos humanos, sobre o planejamento que engloba o horário 

de funcionamento, layout da biblioteca e aspectos como iluminação, limpeza e 

ventilação. 

Apesar dessas diretrizes, a realidade em muitas bibliotecas do Brasil destoa 

dessas orientações. É indispensável que a Biblioteca Escolar ocupe um lugar de 

destaque dentro do ambiente escolar, ou seja, que seja vista como um espaço 

agradável, atrativo e mediador do ensino despertando nos educandos a busca por 

conhecimentos além da sala de aula. Dessa forma seria possível unir a teoria 

vivenciada em sala de aula com a prática de atividades na biblioteca como pesquisa, 

leitura e participação em projetos educativos. 
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O ambiente escolar tem como papel formar cidadãos críticos e participativos, 

pois ela tem uma função própria dela que é a função de ensinar. Nesse sentido 

Campello (2010, p. 26) afirma: 

 
A biblioteca da escola é o espaço, por excelência, para o 
desenvolvimento de atividades de produção do conhecimento, que 
colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem. Uma das 
mudanças mais significativas que o professor interessado em 
desenvolver esse tipo de atividade vai enfrentar é o trabalho em 
colaboração. 

 
É imperativo que haja o trabalho colaborativo entre professor regente e 

responsável pela biblioteca. Essa cooperação pode acontecer a partir do momento 

que ambos se reconheçam como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem, colocando à disposição um do outro seus saberes e experiências em 

prol do educando, nesse sentindo ambos estarão cumprindo uma das funções da 

Biblioteca Escolar que é a função Educativa, do contrário fica difícil que o 

responsável sem o apoio do professor regente consiga desenvolver atividades 

educativas na biblioteca. Para Biff e Menti (2019, p. 187): 

 
A biblioteca escolar deve ser vista como um recurso pedagógico a 
serviço de uma ação, e não como um sujeito que realiza esta ação. 
Uma vez que não é a biblioteca que promove a leitura, mas os 
bibliotecários e /os professores. Estes são sujeitos que realizam a 
ação, estes que que são responsáveis por ativarem ou não a 
biblioteca. Nesse caso a biblioteca é um facilitador que dá 
possibilidade à esta ação já que possui recursos para isso 
(acervo/espaço). 

 

Isso implica em colocar a biblioteca como um recurso no processo de ensino 

e aprendizagem, contudo quem faz com que ela seja esse recurso são os 

responsáveis pelo espaço, a biblioteca precisa que esses profissionais tenham 

vontade de realizar ações que sirvam de catalizadores para que os educandos 

utilizem esse espaço, não apenas para empréstimos domiciliares, mas com objetivos 

estabelecidos tanto pelo professor quanto pelo responsável pelo espaço, ambos 

devem articular ações que promovam a biblioteca para que ela seja integrada ao 

ensino. Para isso é necessário que o currículo e os planos de cursos das disciplinas 

que foram elaborados pelos professores sejam de conhecimento do responsável 

pela biblioteca, precisa ter comunicação entre essas partes, gestão, coordenação e 
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apoio pedagógico pois todos são importantes para inserção da biblioteca como 

suporte no processo de ensino e aprendizagem. 

O ensino ocorre basicamente, pela interação entre professor e seus alunos. A 

biblioteca escolar é um local de mediação do ensino, onde devem ser realizadas 

atividades interdisciplinares mediando e auxiliando docentes em suas práticas 

pedagógicas. Para Biff e Menti (2019, p. 184): “considerando a perspectiva 

sociointeracionista, a biblioteca a biblioteca escolar se torna um recurso essencial 

para o professor, para interação dos alunos”. Nessa perspectiva a biblioteca deve 

agir/atuar tendo  função inovadora como centro de recursos dentro do processo de 

ensino e aprendizagem. 

É preciso que essa unidade de informação dentro do ambiente escolar 

proporcione atividades aos seus usuários e que possam contribuir com processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido é importante que exista um espaço apropriado 

e um profissional qualificado para desenvolver essas atividades em harmonia com 

os discentes e a gestão da instituição. 

Cabe a escola encontrar uma maneira de inserir a biblioteca nas atividades do 

calendário escolar através de ações que envolvam a biblioteca, docentes, alunos, 

gestão e coordenação pedagógica levando em consideração as especificidades e 

realidade de cada ambiente escolar. 

Porém é necessário que haja discussões, debates sobre o papel da biblioteca 

escolar no processo de ensino e aprendizagem com as participação dos sujeitos que 

estão diretamente inseridos nesse processo, nesse sentido iniciativas vindo das 

Instituições de Ensino Superior em parceria com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Ensino seria uma possiblidade para reunir esses sujeitos para que 

propostas sobre o uso desses espaços sejam indicadas por esses sujeitos. 

A biblioteca precisa ser reconhecida dentro do ambiente escolar pelos 

gestores, equipe pedagógica, professores e alunos como extensão do processo de 

ensino-aprendizagem. Ela não pode ser vista como uma parte isolada da escola. Por 

isso, a missão e os objetivos da biblioteca escolar precisam ser amplamente 

debatidos pelos pesquisadores da área da Educação por meio de publicação de 

teses, dissertações, artigos, livros e congressos. Percebe-se que a área de 

Biblioteconomia tem apresentado maior número de estudos relevantes sobrea as 

bibliotecas escolares, a cada ano o CBBD publica mais resultados sobre pesquisas 

sobre essa temática. 
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No próximo subitem discutiremos a presença dos professores readaptados na 

biblioteca escolar, seu adoecimento e suas funções em um novo espaço educativo. 

 

2.2 O professor readaptado que atua na Biblioteca Escolar 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, a profissão de professor é 

a segunda que mais causa o adoecimento e um dos fatores é a exaustiva carga de 

trabalho. Há também, fatores extraescolares, pois o trabalho docente abrange 

diferentes extensões que são complexas e que acabam interferindo nas condições e 

relações de trabalho desses profissionais e, consequentemente, afetam seu 

desempenho no ambiente escolar. Para Landini (2006, p. 5): 

 
Os processos de desgaste físico e mental dos professores 
representam consequências negativas não somente para os 
professores, mas também para o aluno e para o sistema de ensino. 
Os custos sociais e econômicos podem ter múltiplos desfechos: 
absentismo, acidentes e enfermidades diversas, físicas, 
comportamentais e psíquicas. 
 

Durante o exercício da docência em uma escola pública da Rede Estadual do 

Estado de Rondônia na cidade de Porto Velho e ao fazermos o levantamento desses 

profissionais que atuam na  Biblioteca Escolar no início desta pesquisa, constatamos 

que há um número expressivo de professores que adoeceram e por esse motivo 

foram readaptados nas bibliotecas, salas de leitura ou laboratórios de informática. 

Em algumas bibliotecas encontramos mais de um professor lotados na Biblioteca 

Escolar. Segundo Mendes (2007, p. 51): 

 
Um dos sentidos do trabalho é o prazer. Esse prazer emerge quando 
o trabalho cria identidade. Possibilita aprender sobre um fazer 
específico, criar, inovar e desenvolver novas formas para execução 
da tarefa, bem como são oferecidas condições de interagir com os 
outros, de socialização e transformação do trabalho. (...) permite que 
o trabalhador se torne sujeito da ação, criando estratégias, e com 
essas possa dominar o seu trabalho e não ser dominado por ele, 
embora nem sempre isso seja possível, em função do poder da 
organização do trabalho para desarticular as oportunidades para uso 
dessas estratégias. 
 

Os trabalhos científicos indicam em seus resultados que as condições de 

trabalho impostas aos docentes da Educação Básica estão implicando em 
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problemas de saúde. São muitos aspectos que estão provocando o adoecimento 

dos docentes conforme afirmam Coelho e Diniz-Pereira (2017, p. 20): 

A desvalorização profissional, carga horária de trabalho excessiva e 

baixos salários, evidenciam o tamanho do problema enfrentado pelos 

profissionais docentes brasileiros. Muitos deles têm migrado para 

outras áreas em busca de melhores condições de trabalho, e onde 

possam obter um melhor retorno financeiro. Aqueles que ainda 

desejam continuar na docência sofrem diariamente com os diversos 

problemas vivenciados no ambiente escolar. 

A atuação docente no contexto atual da Educação vem sendo marcada pela 

desvalorização, adoecimento e resistência dos profissionais que continuam 

trabalhando nas escolas apesar das inúmeras dificuldades, pois esses profissionais 

enfrentam vários obstáculos diariamente para exercer a docência que incluem os 

baixos salários, sobrecarga de trabalho, falta de recursos, segurança e apoio para 

realizar suas atividades laborais. Essas e outras dificuldades têm feito com que 

muitos fiquem desmotivados, troquem de profissão ou que adoeçam. O professor 

antes sobrecarregado, agora readaptado passa a ser um peso para os gestores 

(RODRIGUES; SANTOS, 2017, p. 298). 

Uma das causas para o adoecimento docente é  o fato deles não encontrarem 

sentido na dedicação que exerce em sua função não retribuída pela sociedade, essa 

falta de valorização contribui no aumento dos conflitos no ambiente de trabalho, 

sendo eles com gestão, coordenação pedagógica, pais, colegas de trabalhos e até 

com os educandos, todos esses fatores tem ocasionando em doenças relacionadas 

com estresse, insônia, desmotivação e tem ocasionando em atestados médicos e 

afastamentos por motivo de saúde e os casos mais graves em readaptação para 

outros espaços pedagógicos existentes dentro do ambiente escolar (RODRIGUES; 

SANTOS, 2017, p. 298). 

É notório que há , nas escolas públicas, uma carência de recursos, que estão 

relacionados a regência dos professores que prejudicam no andamento e na 

qualidade das suas aulas, pois muitas vezes esses profissionais só tem a sua 

disposição recursos como: a voz, quadro, pincel e essa carência compromete a 

atenção dos educandos já que vem sendo um grande desafio manter  a atenção dos 

alunos que tem tido acesso de forma cada vez mais  precoce acesso a novas 

tecnologias, entre elas os celulares que tem se apresentado como uma ferramenta 
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que gera a distração dos alunos e gerado muita reclamação pelos docentes no 

ambiente escolar. Nesse sentido, Nóvoa (1999, p. 22) afirma que: 

 
A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se 
vislumbram perspectivas de superação a curto prazo. As 
consequências da situação de mal-estar que atinge o professorado 
estão à vista de todos: desmotivação pessoal e elevados índices de 
absentismo e de abandono, insatisfação profissional traduzida numa 
atitude de desinvestimento e de indisposição constante (face ao 
Ministério, aos colegas, aos alunos, etc.), recursos sistemático a 
discursos de culpabilização e ausência de uma reflexão crítica sobre 
a ação profissional, etc. Esta espécie de autodepreciação é 
acompanhada por um sentimento generalizado de desconfiança em 
relação às competências e à qualidade do trabalho dos professores, 
alimentado por círculos intelectuais e políticos que dispõem de um 
importante poder simbólico nas atuais culturas de informação. 
 

Os problemas atrelados a profissão docente não é recente, pois essa 

depreciação da profissão de professor e a escassez de insumos e os baixos salários 

pagos aos professores é um tema recorrente que necessita de lutas para que sejam 

valorizados economicamente pelo seu trabalho e também socialmente, uma vez que 

a sociedade não enxerga esse profissional como protagonista no processo de 

ensino, não reconhecem que os outros profissionais para terem suas profissões 

primeiro precisaram do professor na formação inicial. 

É importante perceber que o adoecimento desses profissionais tem implicado 

no afastamento da sala de aula e por isso são encaminhados para desenvolverem 

suas atividades em um novo ambiente dentro da escola e um desses espaços é a 

Biblioteca Escolar. Sobre o trabalho do professor readaptado nas bibliotecas 

escolares Rodrigues e Santos (2017, p. 298) afirmam: 

 
[...] é colocado na biblioteca escolar em um ambiente 
descontextualizado da sua formação, exercendo a função de 
bibliotecário sem possuir a devida habilitação e técnica. Deixando de 
lado suas competências pedagógicas por falta de apoio, valorização, 
assumindo um papel gerenciado por questões políticas em que lhe é 
retirada a subjetividade e autonomia que possuía em sala de aula. 

 
A forma como esse profissional é encaminhado para desenvolver suas 

atividades na Biblioteca Escolar pode causar uma crise na sua identidade 

profissional, uma vez que o docente fazia parte de um contexto muito distinto dentro 

da instituição de ensino e de uma relação de poder. Antes esses profissionais 

estavam no centro do processo de ensino como docentes que regiam suas aulas e 
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após o adoecimento eles passar a fazer parte do apoio pedagógico e acabam 

perdendo sua identidade como professor. Sobre a identidade profissional, Pimenta 

(1999, p. 15) assegura que: 

 
[..] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-
se também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e 
autor confere à atividade docente de situar-se no mundo, de sua 
história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas 
angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser 
professor. Assim, como a partir de sua rede de relações com outros 
professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros agrupamentos. 
 

Quando o docente adoece e começa a se ausentar das aulas, mesmo com 

atestado médico, existe uma preocupação por parte da gestão, contudo essa 

preocupação não é com o docente e sim com os alunos que ficarão sem essas aulas 

e se esse profissional terá tempo e condições de repor essas aulas. Assim, na 

medida em que esses profissionais não conseguem mais exercer a docência em 

sala de aula quer seja por problemas físicos ou psíquicos os setores que fazem a 

lotação desses profissionais em novos espaços educativos não levam em 

consideração seus saberes e sua trajetória como docente. 

Compreendemos que esses profissionais quando lotados nesse novo 

ambiente escolar não recebem suporte da direção da escola para que possam se 

adaptar a essa nova realidade de trabalho e muitos não sabem qual é o seu papel 

dentro da biblioteca e nem como pode atrelar suas experiências adquiridas a esse 

lugar. Dessa forma fica evidente o choque para esses professores que de regentes 

passam a serem chamados “professores readaptados” que passam a ser 

responsáveis por esses espaços devendo assumir a função educativa da Biblioteca 

Escolar dentro da escola. 

Para Felix (2014, p. 109): “a biblioteca é importante ou é capaz de ser efetiva 

porque é um espaço diferente da sala de aula. Parte de seu papel educativo está em 

ser um lugar com práticas e vivências diferentes das experimentadas em sala de 

aula”. Por ser um espaço com uma dinâmica totalmente distinta da sala de aula 

esses profissionais se sentem deslocados e desmotivados para desenvolver 

qualquer atividade, pois não podemos esquecer que muitos foram afastados de sua 

função docente por problemas psíquicos e essa nova realidade pode agravar esse 

quadro. 
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É imperativo, que ao ser designado para trabalhar na biblioteca tanto os 

gestores quanto o docentes tenham ciência que esse profissional continua sendo um 

educador e que pode e deve desenvolver atividades que tenham como objetivo 

complementar e enriquecer a experiência dos discentes, contribuindo com o 

processo de formação desses indivíduos. 

Esses profissionais permanecem tendo uma função educativa dentro da 

escola e não de bibliotecários, pois não receberam formação para exercer essa 

atividade, contudo não podemos perder de vista que ainda que esses espaços 

contassem com o profissional bibliotecário nada impediria que os professores 

fossem remanejados para trabalhar na biblioteca. 

A Biblioteca Escolar deve ter um espaço físico adequado e agradável para 

que esse profissional tenha uma visão positiva e dessa forma tenha confiança em 

relação ao seu novo ambiente de trabalho. É visível que esses profissionais têm um 

grande desafio ao serem inseridos como responsáveis pela biblioteca, pois terão 

que desenvolver suas práticas educativas nesse novo ambiente e sem possuírem 

familiaridade com esse espaço durante sua formação na Educação Básica. 

Possivelmente não tiveram ao longo da sua formação o hábito pela leitura e quando 

se tornam responsáveis pela Biblioteca Escolar. não recebem orientação e nem 

apoio da gestão e da Coordenação Pedagógica. 

Esses profissionais quando remanejados da sala de aula por problemas de 

saúde e lotados em espaços como a Biblioteca Escolar podem apresentar 

dificuldades em desempenhar ações que envolvam a biblioteca, alunos e os 

docentes da instituição. 

É importante ressaltar que a presença do profissional bibliotecário à frente da 

biblioteca escolar apesar de indicações na Lei Nº 12.244/2010 é o modelo ideal, 

contudo a realidade que assola nossas bibliotecas escolares faz com os gestores 

tenham que adequar o profissional que esteja disponível na escola para esse 

espaço do contrário o número de escolas com bibliotecas na sua infraestrutura, mas  

fechadas pela falta de um profissional que possa ser responsável por esse lugar, a 

falta de alguém que esteja nesses espaços faria com que muitas bibliotecas não 

realizassem nem empréstimos. 

Dessa forma, esses profissionais são lotados pelas secretarias de educação 

na Biblioteca Escolar, espaços que nem sempre tem desempenho sua função de 

recurso pedagógico e em alguns lugares esquecido pela comunidade escolar. 
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Diante dessa nova realidade laboral esses docentes podem desenvolver 

ações de cunho pedagógico como projetos interdisciplinares, sociais, recreativos e 

culturais em parceria com outros professores onde trabalha ou de outros lugares. 

O espaço da biblioteca na escola pode e deve propiciar essas atividades, pois 

visam despertar a criatividade nos discentes aprimorando o desempenho escolar, 

pois o professor mesmo remanejado deve continuar desenvolvendo suas práticas 

educativas. 

Nessa perspectiva, o responsável pela biblioteca deve saber que ela precisa 

funcionar como o coração da escola, atraindo e despertando o interesse dos alunos 

em frequentar o espaço fazendo com que os alunos tenham o desejo de ir à 

biblioteca, que ela tenha significado no cotidiano. 

 

2.2.1 Mudança de espaço laboral: novas possibilidades de práticas educativas 

em um novo ambiente de trabalho 

 

A Biblioteca escolar é um recursos pedagógico, e umas das maneiras dela 

cumprir essa função no processo de ensino e aprendizagem é através de atividades 

interdisciplinares, envolvendo ações com várias disciplinas. Ela pode oferecer 

experiências diferenciadas que não se limitam à sala de aula como habilidades 

artísticas, linguísticas e culturais. 

Sendo assim, qual é a postura desses profissionais frente a esse desafio de 

desempenhar suas práticas pedagógicas em um ambiente que não é mais a sala de 

aula? 

A partir dos apontamentos de Day (2001) infere-se que o desenvolvimento 

profissional docente é um processo permanente, uma vez que “ser docente” é estar   

sempre em busca de novos conhecimentos, adapta-se a mudanças, buscar e propor 

soluções para situações que dificultem o processo de ensino- aprendizagem. Nesse 

sentido, Day (2001, p. 20-21) afirma: 

 
O desenvolvimento profissional envolve todas as experiências 
espontâneas de aprendizagem e as atividades conscientemente 
planificadas, realizadas para benefício, direto ou indireto do 
indivíduo, do grupo ou da escola e que contribuem, através destes, 
para a qualidade da educação na sala de aula. É o processo através 
do qual os professores, enquanto agentes de mudança, reveem, 
renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu compromisso 
com os propósitos morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de 
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forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, o 
conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais 
para uma reflexão, planificação e prática profissionais eficazes, em 
cada uma das fases das suas vidas profissionais. 

 

O profissional docente, no contexto atual , precisa de uma nova postura e 

competências para conduzir sua prática pedagógica diante de um cenário onde a 

sociedade vive constantes transformações no campo cultural, histórico, político e 

social. Nesse sentido, os professores readaptados têm como desafio desenvolver 

novas habilidades para integrar seus saberes e experiências nesse novo espaço de 

trabalho. 

Como é possível integrar as práticas educativas do professor readaptado ao 

seu novo espaço de trabalho? É importante que esses profissionais entendam que a 

função deles não é a mesma de um bibliotecário e que é possível que sejam 

desenvolvidas e organizadas por eles ações culturais e de incentivo à leitura e dos 

gêneros textuais dessa forma propicie a troca de ideias, da interdisciplinaridade 

mediando e auxiliando os demais docentes da instituição. Segundo Chagas (2016, 

p. 5): 

 

A biblioteca tem sido um lugar pouco atrativo e sem função 
educativa. O que se espera é que biblioteca e escola realizem um 
trabalho em conjunto, isto é, de mão dupla. Enfim, a verdadeira 
inovação da escola será, com certeza, modificar em profundidade as 
regras de interação entre o leitor, a leitura e a biblioteca e que tenha 
função educativa. 

 
Do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem a biblioteca deve 

contribuir com práticas de incentivo à leitura, pesquisa, organizar atividades culturais 

e projetos interdisciplinares em parceria com discentes de várias áreas do 

conhecimento. 

Esse momento na vida do docente é de reinvenção no ambiente de trabalho e 

para que a biblioteca seja de fato incluída na prática pedagógica docente é essencial 

que ela ofereça materiais bibliográficos de qualidade, recursos informacionais e 

tecnológicos com serviços planejados em parceria com os docentes, mas é preciso 

que esses docentes também busquem nesse novo ambiente novas perspectivas 

para desenvolver suas atividades docentes. Nesta perspectiva, Chagas (2014, p.34) 

afirma: 

 



71 
 

Mais do que organizar e preservar a informação, a biblioteca se 
traduz como um ambiente social, ideal para oferecer e facilitar em 
várias fontes e suportes a busca da informação, um lugar alegre, 
vivo, dinâmico, aconchegante, agradável, e organizado, elementos 
essenciais no processo educacional, e de grande importância para o 
desenvolvimento de  ações educativas, tais como: 
História em quadrinho; 
Concurso de poesia; 
Hora do conto; 
Exposições; 
Mural de notícias; 
Palestras; 
Datas comemorativas; 
Oficinas de biografias; 
Pesquisas, entre outros. 

 

Porquanto, existe um universo de possibilidades de atividades que podem ser 

desenvolvidas na Biblioteca Escolar que podem ser interligadas com sua experiência 

docente. Ao reconhecer suas habilidades e conhecimentos o professor pode 

desempenhar atividades lúdicas, de incentivo à leitura, contação de histórias dentro 

do ambiente da biblioteca e promover exposições de textos produzidos pelos alunos 

em atividades regidas na biblioteca. 

Organizar murais com informações relevantes para a comunidade escolar e 

contando com o envolvimento dos alunos e demais atores do processo de ensino. A 

biblioteca também pode proporcionar momentos de debates e reflexões com rodas 

de leituras e a realização de palestras sobre temáticas pertinentes e de acordo com 

a realidade da escola como prevenção às drogas, bullyng, suicídio e sobre Fake 

News por meio de convites para profissionais que possam contribuir com essas 

temáticas, além de organizar murais com datas comemorativas em alusão ao dia 

nacional do livro e sobre a biografia de autores nacionais e regionais podendo 

convidar um escritor da cidade onde a biblioteca está localizada para promover o 

encontro entre autor e alunos e atividades de musicalização através de oficinas com 

a participação dos professores da disciplina de arte ou músicos da região. 

Esses são alguns exemplos de ações podem ser realizadas pelos professores 

readaptados de forma conjunta com outros docentes por meio de projetos 

interdisciplinares. Elas têm uma função primordial no processo de aprendizagem e 

podem ser organizadas por outro profissional que não seja o bibliotecário. Assim, 

desenvolver competências para buscar, analisar, selecionar informações, 

estimulando o desenvolvimento intelectual dos educandos não é uma tarefa 
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exclusiva do profissional bibliotecário e pode ser uma opção para que os professores 

readaptados desempenhem suas práticas educativas na Biblioteca Escolar. 

 

2.2.2 A função do professor readaptado na biblioteca escolar é diferente das 

realizadas pelo profissional bibliotecário 

 

A biblioteca sempre foi vista como um espaço físico que tinha como principal 

finalidade servir como depósito para os registros do conhecimento humano, e dentro 

desse contexto, o bibliotecário era considerado pela sociedade como um guardião 

responsável pelos materiais escritos em blocos de argila, papiros e pergaminhos. Ao 

longo da História da Humanidade a profissão de bibliotecário já existia, mas não com 

o destaque e papel social do contexto atual, pois sua função primordial era guardar 

os acervos existentes nas bibliotecas ou fazer cópias, uma vez que essas 

instituições não tinham como função primordial receber o usuário e disponibilizar as 

informações existentes. 

Se tradicionalmente o bibliotecário tinha como função catalogar, classificar, 

indexar, preservar e selecionar o acervo, atualmente ele precisa ser um 

disseminador da informação de maneira ágil, se atualizando, adaptando e 

acompanhado as mudanças tecnológicas o leque de possibilidades desses 

profissionais se ampliou e possibilitou que ele também pudesse atuar na Biblioteca 

Escolar. 

As mudanças que ocorreram no mercado de trabalho refletiram diretamente 

na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO que reformulada no ano de 2002. 

Ela é a principal fonte de informação sobre as ocupações existentes no mercado de 

trabalho do Brasil e especifica os bibliotecários como os profissionais que: 

 

Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades 
como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e 
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam 
tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; disseminam 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão 
cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de 
assessoria e consultoria. 
 

A história da profissão docente antecede o aparecimento das instituições de 

ensino, pois na Idade Antiga, inicialmente o conhecimento ecoava do mito e 

posteriormente da razão. Nesse período os filósofos foram às primeiras 
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representações da figura do professor, eles questionavam os mitos e colocavam em 

discussão a existência humana. 

O professor contemporâneo desempenha distintas atividades na escola que 

são de grande relevância no processo educativo, pois diferente dos outros sujeitos 

que trabalham no ambiente escolar  o professor tem contato direto com os discentes 

durante a regência de suas aulas. 

A LDB/1996 foi um marco importante para Educação principalmente em 

relação em relação aos docentes uma vez que em seu Art. 13 são discriminadas 

incumbências desses profissionais, transcritas a seguir: 

 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 
 

A participação na elaboração no PPP das instituições de ensino é de suma 

importância, pois o professor pode participar e contribuir na construção da proposta 

de ensino da escola onde ele está inserido. Dentre as mudanças que foram 

ocasionadas a partir da homologação da LDB/1996 foi a admissão dos professores 

através de concurso público evitando apadrinhamentos que eram tão comuns. 

O professor precisa fazer com que sua prática docente seja condutora do 

diálogo contribuindo com o exercício da cidadania dos educandos em todos os 

níveis de ensino. Para isso é necessário que os docentes se questionem, reflitam e  

avaliem suas práticas de ensino diariamente na escola, precisam resgatar a 

valorização do sentido de ser professor e sua valorização pela sociedade brasileira. 

As atribuições de professores e bibliotecários são distintas, pois percebemos 

que os bibliotecários têm uma função mais técnica até porque esse profissional ao 

longo da graduação tem na sua grade curricular disciplinas mais voltadas para sua 

formação técnica. Não que eles não possam desenvolver outras atividades nas 

unidades de informação, mas a função que outros profissionais não podem 
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desempenhar nas bibliotecas é de gestão e catalogação e classificação que é uma 

atribuição específica do profissional bibliotecário. 

O professor recebe uma formação  diferenciada com cursos que contempla 

disciplinas que valorizam o lado humano da formação, talvez por isso não exista um 

padrão determinado para o exercício dessa profissão, pois a docência tem várias 

especificidades e os educadores desenvolvem suas práticas de acordo com a 

realidade do ambiente escolar e com os sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, Freire (2013, p. 79) esclarece que: 

 
Para mim é impossível compreender o ensino sem o aprendizado e 
ambos sem o conhecimento. No processo de ensinar há o ato de 
saber por parte do professor. O professor tem que conhecer o 
conteúdo daquilo que ensina. Então para que ele ou ela possa 
ensinar, ele ou ela tem primeiro que saber e, simultaneamente com o 
processo de ensinar, continuar a saber por que o aluno, ao ser 
convidado a aprender aquilo que o professor ensina, realmente 
aprende quando é capaz de saber o conteúdo daquilo que lhe foi 
ensinado. 

Dessa forma, esse olhar sobre a função do professor readaptado ao sair da 

sala de aula por motivos de saúde e designado para trabalhar na Biblioteca Escolar 

precisa ser reavaliada, uma vez que nesse novo ambiente esse profissional não irá 

desempenhar o papel de bibliotecário, pois não possui formação profissional para 

exercer essa função, contudo não existe uma formação voltada para as 

necessidades dos bibliotecários especializados, nesse caso específico para 

bibliotecário escolar, esses profissionais acabam buscando sua especialização 

através de práticas diárias no próprio ambiente de trabalho ou por meio de uma 

segunda graduação de forma que minimize a ausências de disciplinas voltadas para 

aspectos relacionados com a função educativa da Biblioteca da Biblioteca Escolar. 

(SILVA, 2005, p.128). 

Ao ser designado para trabalhar na biblioteca tanto os gestores quanto o 

docente devem ter ciência que esse profissional continua sendo um educador e que 

pode e deve desenvolver atividades que tenham como objetivo complementar e 

enriquecer a experiência dos discentes, contribuindo com o processo de formação 

desses indivíduos. 

Esses profissionais continuam tendo sua função como professor dentro da 

escola. Assim, fica evidente o choque para esses professores readaptados que 

passam a ser responsáveis pela Biblioteca Escolar primeiro pela forma como esses 
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professores passam a ser chamados na Secretaria de Educação e dentro da escola 

“professor readaptado”, esse termo passa a ser utilizado para categorizar o 

professor que deixa a regência segundo o art. 31 da Lei Complementar n. 68/1992 

que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, 

das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais que se enquadra aos 

professores e outros servidores que tenham que realizar suas atividades laborais em 

um  setor distinto do qual prestou concurso público por problemas de saúde:  

Art. 31. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. (RONDÔNIA, 1990, p. 8). 

 

As poucas pesquisas sobre esses profissionais também utilizam esse termo, 

fazemos o seguinte questionamento sobre esse termo empregado para o professor , 

uma vez que ele não pode ser chamado professor bibliotecário porque não tem 

formação, contudo alguns teóricos da área de biblioteconomia chamam os 

bibliotecários de bibliotecário educador ou bibliotecário professor somente pelo fato 

de trabalharem na biblioteca escolar. 

Defende-se como indispensável à presença de profissionais qualificados para 

desenvolverem atividades técnicas (como organização e seleção do acervo), 

atividades de ações culturais e de mediação na pesquisa escolar. Contudo, os 

professores que atuam nas bibliotecas ou em outros espaços dentro do ambiente 

escolar continuam sendo docentes, o fato de terem sido designados para outro 

espaço não o desqualifica como professor e suas práticas podem ser desenvolvidas 

em qualquer lugar da escola. 

O professor quando lotado na biblioteca deixa de integrar o grupo de maior 

importância no processo de ensino e aprendizagem para assumir atividades de 

apoio pedagógico. Percebemos que a posição de professor regente é vista dentro do 

ambiente escoar como status. 

Ponderamos que não é exclusividade do profissional bibliotecário 

desempenhar atividades de cunho pedagógico educativo e cultural na biblioteca, 

outros profissionais podem realizar atividades ou ações dessa natureza envolvendo 

esse espaço da escola, as atribuições que são exclusivas do profissional 

bibliotecário é a parte técnica que diz respeito ao tratamento das informações do 
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acervo da biblioteca. Atividades que só podem ser executadas por bibliotecários é a 

classificação e a catalogação. 

É importante que a ausência do profissional bibliotecário, nesses espaços 

educativos, pela falta de concursos públicos, interesse da administração pública e 

pelo número reduzido de bacharéis em Biblioteconomia para ocupar essa função 

nas bibliotecas escolares não pode ser motivo para o fechamento e esquecimento 

da Biblioteca Escolar. 

Na próxima seção apresentarei a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa e os procedimentos metodológicos: observações, 

entrevista com roteiro de perguntas semiestruturado com os sujeitos e o registro dos 

encontros realizados por meio de anotações, observação participante, caderno de 

campo e gravações e fotografias. 
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3 PROFESSORES READAPTADOS NA BIBLIOTECA ESCOLAR: UMA 

PROPOSTA METODOLÓGICA DE PESQUISA-AÇÃO 

 

A metodologia tem um papel essencial na pesquisa, pois ela é responsável 

por conduzir o trajeto da investigação até atingir os resultados. Segundo Thiollent 

(2008, p. 32) “pode ser vista como conhecimento geral e habilidade que são 

necessários ao pesquisador para se orientar no processo de investigação”, uma vez 

que é partindo dela que se realizam as análises dos métodos existentes e que 

podem ser adequados ou alterados na medida em que o pesquisador percebe a 

necessidade de mudar suas concepções sobre as observações empíricas, 

auxiliando na escolha da forma mais adequada para atingir e interpretar os 

resultados dos dados coletados. 

Apresentaremos nessa seção o enfoque metodológico da pesquisa, os 

procedimentos adotados para coleta de dados, o campo e os sujeitos da pesquisa e 

a proposta de intervenção adotada nas escolas onde realizamos a pesquisa. 

 

3.1 Enfoque metodológico da pesquisa 

 

A pergunta norteadora desta pesquisa foi “As práticas educativas com os 

professores readaptados na pesquisa-ação desenvolvidas nas três Escolas 

Estaduais da Rede Pública de Ensino da cidade de Porto Velho (RO) possibilitaram 

o desenvolvimento dos saberes docentes? 

Para responder à pergunta que norteou esta pesquisa e seus objetivos foi 

necessário fazer o levantamento bibliográfico e posteriormente a análise do material 

selecionado, para que fosse possível consolidar a fundamentação teórica da 

pesquisa. Nesta investigação utilizamos a abordagem qualitativa assim definida por  

Ludke e André (1986, p. 11): 

 
A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada, via de regra, através do trabalho intensivo de campo. 
Por exemplo, se a questão que está sendo estudada é a da 
indisciplina escolar o pesquisador procurará presenciar o maior 
número de situações em que esta se manifeste o que vai exigir um 
contato direto e constante com o dia- a- dia escolar. 
 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa buscaram garantir a execução dos objetivos da pesquisa-ação. O método 
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de pesquisa é a pesquisa-ação, com abordagem qualitativa. Thiollent (2008, p. 14) 

explica a pesquisa-ação da seguinte forma: 

É um tipo de pesquisa social com base empírica que concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Essa modalidade de pesquisa busca diagnosticar um problema pontual em 

uma situação específica, com intenção de alcançar um resultado prático com estreita 

associação com uma ação para solucionar um problema coletivo, no qual o 

pesquisador em conjunto com os sujeitos da pesquisa que representam e conhecem 

a realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo e 

dessa forma indicam um caminho para solucionar o problema. 

Dessa forma, ao utilizar elementos da pesquisa-ação espera-se que além da 

intervenção nos locais onde a pesquisa foi desenvolvida, que os sujeitos 

compreendam seu papel como educadores e que percebam que suas práticas 

educativas seguem um novo caminho, pois eles continuam com a função de 

educadores independentemente de estarem ou não na sala de aula. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos de coleta de dados 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa elegemos alguns caminhos para sua 

concretização. Inicialmente, definimos o tema e a abordagem que se propõe a 

pesquisa, o método, bem como as técnicas e os instrumentos de coletas de dados 

para o seu desenvolvimento. Assim, foram adotadas, algumas técnicas para coleta 

de dados para alcançarmos o objetivo da pesquisa, dentre as quais, destacamos: a 

observação participante, a análise documental, a entrevista semiestruturada e o 

diário de campo. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa buscaram garantir a execução dos objetivos da pesquisa-ação. Nesse 

sentido infere-se que na pesquisa-ação o pesquisador deverá se envolver com a 

pesquisa não só por meio de observações e coleta de dados e sim participando de 

suas próprias observações procurando solucionar problemas existentes na situação 

investigada de forma conjunta com os envolvidos, pois ela oferece informações para 
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que se possa a partir da interação entre pesquisadores e sujeitos implicados na 

situação investigada que sejam encontradas respostas e soluções capazes de 

causar mudança e mobilização dos atores para ações concretas. (THIOLLENT, 

2008, p. 15) 

Para alcançar os objetivos empregamos como técnicas a observação 

participante, a entrevista com roteiro semiestruturado como e instrumento de 

trabalho o diário de campo. Segundo Minayo (2012, p. 70): 

 
A observação participante pode ser considerada parte essencial do 
trabalho de campo na pesquisa qualitativa. Sua importância é de tal 
ordem que alguns estudiosos a consideram não apenas uma 
estratégia no conjunto da investigação das técnicas de pesquisa, 
mas como um método que, em si mesmo, permite a compreensão da 
realidade. 

 

Sobre o uso da técnica da entrevista com roteiro semiestruturado Lüdke e 

André (1986, p. 33-34) afirmam: 

 
Na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 
responde especialmente entrevistas não totalmente estruturadas, 
onde há a imposição de uma ordem rígida de questões, o 
entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 
informações que lê detém e que no fundo são a verdadeira razão da 
entrevista. Na medida em que houver um clima de estímulo e de 
aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável e 
autêntica. 

 

Como optamos pela abordagem qualitativa essas técnicas são as mais 

adequadas devido à complexidade das relações e nessa etapa da pesquisa é 

imprescindível que o pesquisador tenho estabelecido uma relação de maior 

afinidade com os participantes. 

Ao longo da trajetória da pesquisa realizamos dez encontros com o grupo de 

professores que foram organizados da seguinte forma: 

No primeiro encontro optou-se como técnica de pesquisa as narrativas de 

formação que tem como principal objetivo fazer com que os sujeitos da pesquisa 

falem sobre suas experiências de formação mais significativas na construção 

profissional. Nesse sentindo, Josso (2010, p. 48) afirma: 

Falar das próprias experiências formadoras, é pois, de certa maneira, 
contar a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e 
sócioculturais, o valor que se atribui ao que é vivido ‘na continuidade’ 
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do nosso ser psicossomático. Contudo é um modo de dizermos que, 
nesse continuum temporal, algumas vivências têm uma intensidade 
particular que se impõe à nossa consciência e delas extrairemos as 
informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ou com o 
nosso ambiente humano e natural. 

 

Narrar as experiências que constituem o sujeito é um processo, um exercício 

de reflexão que auxiliam na exposição de quem nós somos e quem queremos ser 

em diferentes momentos da nossa existência. Espera-se que com esse exercício os 

sujeitos da pesquisa possam descrever partes significativas como a escolha pela 

docência, das suas práticas educativas em sala de aula e seus sentimentos a partir 

do momento em que foram readaptados e tiveram que sair de sala de aula. 

 

3.2.1 O campo e os sujeitos da pesquisa  

 

A pesquisa inicialmente seria realizada com um grupo de dez professores 

readaptados da Rede de Ensino Público do Estado de Rondônia, na cidade de Porto 

Velho. Foram selecionadas sete escolas que contam com Biblioteca Escolar e 

professores readaptados como responsáveis. Dessa forma foram escolhidas seis 

escolas que ofereçam a modalidade de Ensino Fundamental II (E.E.E.F. 21 de Abril, 

E.E.E.F.M. Carmela Dutra, E.E.E.F.M. Murilo Braga, E.E.E.F.M. Barão dos 

Solimões, E.E.E.F.M. Marechal Castelo Branco, E.E.E.F. Duque de Caxias). 

Contudo ao longo do desenvolvimento da pesquisa alguns imprevistos fizeram com 

que algumas escolas não continuassem na pesquisa como idealizado no 

planejamento inicial por questões distintas e devido ao tempo para coleta de dados e 

fazer a análise de dados permanecemos com as demais escolas. Não houve 

prejuízo para a pesquisa, uma vez que esses imprevistos estavam previstos nos 

riscos da pesquisa.  

A Biblioteca Escolar da Escola Carmela Dutra  foi fechada no mês de 

fevereiro (início do calendário escolar) por problemas de infiltração no forro, 

conforme informações da diretora da escola e por esse motivo a biblioteca foi 

interditada pela SEDUC (RO) e avaliamos que não seria interessante continuar a 

pesquisa nessa escola com a Biblioteca Escolar fechada, pois a professora 

responsável foi remanejada para realizar suas atividades durante o período de 

interdição da biblioteca em outro ambiente da escola. 
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As professoras lotadas na Biblioteca Escolar da E.E.E.F. 21 de Abril 

informaram que haviam dado entrada no processo de aposentadoria no mês de 

novembro de 2018 e após o período de férias foram comunicadas pela SEDUC que 

até o mês de março/2019 sairia a portaria de aposentadoria. Por isso, optamos por 

não desenvolver a pesquisa com elas, pois não teríamos como concluir todo o 

percurso já que o desenvolvimento da pesquisa foi realizado em etapas e seriam 

necessários encontros até após a intervenção e nesse período elas já não estariam 

presentes na escola. 

As duas professoras readaptadas lotadas na Biblioteca Escolar da 

E.E.E.F.M. Murilo Braga não tiveram interesse em participar da pesquisa. Não houve 

prejuízo, uma vez que esses imprevistos estavam previstos nos riscos da pesquisa. 

Pelos motivos expostos, a pesquisa foi desenvolvida com os professores das 

escolas: E.E.E.F.M. Barão dos Solimões, E.E.E.F.M. Duque de Caxias e E.E.E.F.M. 

Marechal Castelo Branco e optamos por escolas que ofereçam a modalidade de 

Ensino Fundamental II, pois geralmente as pesquisas são realizadas com o Ensino 

Infantil ou Ensino Médio, contudo essa etapa do Ensino Básico é primordial para 

formação dos educandos principalmente no que diz respeito ao acesso à leitura. 

Sobre o uso dos recursos pedagógicos da biblioteca por alunos das séries 

finais do Ensino Fundamental II, verifica-se que os educandos nessa etapa cognitiva 

se tornam mais independentes para usarem a biblioteca. “Todas as habilidades para 

usar a biblioteca e os recursos informacionais previamente aprendidas são revistas 

e, quando necessário, planejam-se atividades complementares”, ou seja, existe um 

caminho que deve ser seguido para que os educandos cheguem nessa etapa do 

ensino e tenham adquirido autonomia para usar o acervo da biblioteca de forma 

independente é um processo que inicia no ensino fundamental I e termina no Ensino 

Médio e todas as etapas são importantes. (KUHLTHAU, 2018, p. 243). 

 

3.2.2 A pesquisa-ação 

 

A proposta de intervenção foi realizada nas bibliotecas de três escolas de 

ensino público da Rede Estadual de Porto Velho (RO) que oferecem a comunidade o 

Ensino Fundamental II. Essas escolas estão localizadas na região central da cidade 

Porto Velho (RO) e estão entre as escolas mais antigas da capital. 
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Partindo do pressuposto que as pesquisas em educação buscam respostas a 

problemas que dizem respeito à sociedade, percebemos nos grupos focais uma 

forma de criar condições para que os participantes possam analisar, inferir, fazer 

críticas e se posicionar acerca da temática para o qual foram convidados a 

conversar coletivamente (GATTI, 2012). 

Inicialmente planejamos realizar a coleta de dados utilizando o Grupo Focal 

como técnica de pesquisa, contudo como o grupo de professores está lotado em 

escolas diferentes e os horários de trabalho não coincidiram para muitos não foi 

possível realizar o Grupo Focal pela inviabilidade em reunir o grupo de professores 

em horários que não fossem seu horário de trabalho e para não perder os 

participantes optou-se em realizar os encontros de forma individual nos seus locais e 

horários de trabalho. Inicialmente seriam feitos quatro encontros para coleta de 

dados, contudo no desenvolvimento da pesquisa verificamos que era necessário 

realizar mais encontros do que os planejados inicialmente. 

A pesquisa teve como proposta de intervenção encontros de orientações com 

os sujeitos da pesquisa. Nesses encontros fizemos o levantamento das informações 

sobre suas experiências, para tanto elaboramos um instrumental com textos que 

abordam a importância de registrar “nossas memórias” para que relatassem em 

forma de memorial descritivo suas experiências desde a Educação Básica até o 

momento profissional em que foram lotados na Biblioteca Escolar.  

Através da entrevista semiestruturada surgiram respostas dos sujeitos que 

demostraram dúvidas e angústias em relação ao novo espaço laboral, por isso 

elaboramos outro instrumental com conceito, missão e função da Biblioteca Escolar. 

Os outros encontros foram para continuar as observações e realizar atividades 

educativas no ambiente da biblioteca de forma conjunta com os sujeitos da pesquisa 

que serão apresentados na próxima seção. 

A análise dos dados foi realizada durante toda a investigação, por meio de 

teorizações progressivas em um processo interativo com a coleta de dados e 

partindo das contribuições, necessidades, realidade e especificidades sugeridas 

pelos sujeitos surgiu a proposta de desenvolver um plano de ações educativas com 

possibilidades de práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas ao longo do 

ano letivo na biblioteca escolar para alunos do ensino Fundamental II. Esse plano de 

ações educativas tem como objetivo orientar o trabalho dos professores readaptados 



83 
 

que trabalham nessas bibliotecas da rede estadual de ensino da cidade de Porto 

Velho/RO. 

A próxima seção abordará a análise dos dados e os resultados desta 

pesquisa. 

 

4. PROFESSORES READAPTADOS NA BIBLIOTECA DE ESCOLAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS NESSE ESPAÇO 

EDUCATIVO: RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados apresentados nesta pesquisa correspondem às 

informações coletadas durante o período de fevereiro/2019 a outubro de 2019, por 

meio de visitas, observações, da escrita dos memoriais pelos professores, análise 

dos PPP das Escolas, entrevistas semiestruturadas realizadas com os participantes 

e concretização das práticas educativas realizadas na biblioteca. 

As informações coletadas foram analisadas a partir dos dados gerados pelos 

instrumentos de pesquisa. Dessa forma, os conteúdos coletados mediante 

anotações no caderno de campo, gravações, fotografias, análise de documentos, 

escrita dos memoriais, observações e das entrevistas semiestruturadas. 

Posteriormente as informações obtidas através de gravações  foram transcritas na 

sua íntegra, em seguida, realizou-se uma leitura detalhada e cuidadosa de todo o 

material, a fim de destacar os tópicos evocados que contestavam às perguntas 

iniciais da pesquisa. 

 

4.1 As bibliotecas escolares da Rede Estadual da Cidade de Porto Velho 

 

As Bibliotecas Escolares das três escolas objeto de estudo desta pesquisa, 

pertencem à rede estadual de ensino do Estado de Rondônia e estão localizadas na 

região central da cidade de Porto Velho (RO).  

Em 2014 foi lançado o Plano Estadual de Educação do Estado de Rondônia – 

PEE/RO que tem como objetivo estabelecer as políticas públicas que nortearão a 

educação no período de 2014-2024, esse plano significou um marco para educação 

do Estado de Rondônia. Estabelece estratégias e metas para educação do Estado 

voltadas para o Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Desse modo, o plano 

“contempla todos os níveis, etapas de ensino e modalidades de educação e os 
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âmbitos da produção de aprendizagens, da gestão, da valorização profissional, do 

financiamento e da avaliação”. 

Uma das metas do PEE/RO é construir e assegurar espaços lúdicos de 

interatividade considerando a adversidade étnica, de gênero e sociocultural tais 

como: brinquedoteca, ludoteca, bibliotecas infantis e parques infantis.  

O PEE/RO tem como estratégias viabilizar a implantação de bibliotecas 

escolares com espaços físicos, funcionários capacitados e acervo adequado e 

suficiente ao nível de educação e ao número de alunos atendidos pela escola a 

partir da vigência do plano. Garantir a partir de 2015, lotação de profissionais 

capacitados e/ou habilitados nos setores de apoio pedagógico, inclusive 

Laboratórios de Informática, Biblioteca, Telesalas e outros. Fomentar a articulação 

da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com 

equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 

museus, teatros, cinemas e planetários. 

Para atingir a meta da universalização das bibliotecas escolares na Rede 

Estadual de Educação o Governo do Estado de Rondônia tem as seguintes metas: 

 

prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização 
das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet; 
promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes 
do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e 
leitoras e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários 
e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 
mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade 
das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 
ampliar o espaço escolar com a construção de salas para biblioteca, 
multimídia, laboratórios (química, biologia, física e matemática) para 
as aulas práticas com equipamentos adequados e acessibilidade 
para as pessoas com deficiências. (PEE/RO, 2014, p. 110) 
 

Dessa maneira, o PEE/RO contempla metas e estratégias condizentes com a 

Biblioteca Escolar, contudo passados cinco anos de sua implantação pouco ou 

quase nada foi realizado para ampliar ou criar bibliotecas nas escolas estaduais 

principalmente nas escolas da cidade de Porto Velho (RO). 

A cidade de Porto Velho e capital do Estado de Rondônia está localizada às 

margens do Rio Madeira que é o principal rio do município que surge através de um 

grande empreendimento da empresa estadunidense Madeira Mamoré Railway 
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Company. Durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em 1914, a 

cidade foi legalmente criada como um município do Amazonas, transformando-se 

posteriormente em capital do estado de Rondônia, quando o Território Federal do 

Guaporé foi criado em 1943. (STACHIW, 2019). 

Porto Velho é o município mais populoso do estado de Rondônia, o quarto 

com a maior população da Região Norte, segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística13 (IBGE), a população estimada da capital é de 

529.544 habitantes, e o IDEB/2017 dos anos finais do ensino fundamental (rede 

pública) é 4,5 com 80.719 matrículas no Ensino Fundamental e a taxa de 

escolarização da faixa etária de 6 a 14 anos de idade é 94,5%. 

Conforme dados obtidos pelo Censo Escolar de 201614, a Rede Estadual de 

Educação do Estado de Rondônia é formada por 440 escolas. Sendo que 295 (67%) 

dessas unidades estão localizadas na área urbana. 

Baseado em dados divulgados pela SEDUC/RO durante a chamada escolar, 

realizada no início de 2018, em Porto Velho, capital do Estado, a Rede Estadual de 

Ensino contava com 86 escolas, que somadas às 14 extensões instaladas em 

distritos e outras localidades dentro do município, completa um total de 100 escolas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionadas algumas escolas do 

polo da região central da cidade de Porto Velho/RO e nesse grupo algumas das 

mais antigas que oferecem o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) da Educação 

Básica. 

Segundo pesquisas realizadas na cidade de Porto Velho (RO) pelo Grupo de 

Estudos Interdisciplinares em Educação, História e Memória (MENMOS), os 

pesquisadores realizaram a coleta de dados em  sessenta e cinco (65) escolas da 

rede estadual de Ensino para saber se nessas unidades existe biblioteca, qual o 

número de livros no acervo e se contam com a presença do profissional 

bibliotecário. A partir desse diagnóstico realizado por Hübner, Pimenta e Soeiro 

(2019, p.172), no período de agosto de 2016 a novembro de 2017, foi possível obter 

informações sobre esses espaços e elencar os seguintes dados: 

 
13 Dados extraídos do sítio do IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-
velho/panorama 
14 Dados obtidos no Panorama dos Territórios, que teve como objetivo reunir um conjunto de 
informações sobre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal com o objetivo de produzir um raio-x 
do Ensino Médio em cada unidade da federação. Disponível em: 
https://observatoriodeeducacao.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Panoramas_RONDONIA.pdf 

https://observatoriodeeducacao.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Panoramas_RONDONIA.pdf
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a) Se a biblioteca é utilizada; 

b) Se há exclusividade do espaço; 

c) Condições de funcionamento; 

d) Descrição do acervo; 

e) Pessoa responsável; 

f) Horário de funcionamento; 

g) Sala de Leitura; 

h) Atividades desenvolvidas. 

Hübner, Pimenta e Soeiro (2019, p. 175) dão a seguinte contribuição sobre a 

situação da Biblioteca Escolar da Rede Estadual de Ensino na cidade Porto 

Velho/RO: 

Foi possível verificar, por meio dos resultados obtidos na pesquisa, a 
inexistência de uma política de organização e padronização dos 
espaços das bibliotecas, o que é evidenciado pelo fato de 55% das 
bibliotecas pesquisadas ocuparem um espaço físico de inferior ao de 
uma sala de aula. 

Constatou-se que as bibliotecas estão instaladas em locais impróprios, com 

acervos sem tratamento apropriados, desatualizados e muitas com aspectos de 

depósito de livros didáticos (HÜBNER; PIMENTA; SOEIRO, 2019, p. 175). Nesse 

sentido Maroto (2012, p. 63) assegura: 

 
Muitas escolas públicas, ainda hoje, subestimam ou ‘ignoram’ a 
importância que os recursos bibliográficos e outras fontes de 
informação disponíveis na biblioteca escolar representam para o 
processo ensino-aprendizagem. Por esse motivo, estão 
frequentemente desativando esse espaço, quando existe, para dar 
lugar a uma sala de aula ou para desenvolver outras atividades 
consideradas mais relevantes. 

 

Muitos desses espaços também são desativados para dar lugar a uma nova 

sala de aula ou também quando ocorre algum problema devido à falta de 

manutenção como aconteceu com a B.E. da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Carmela Dutra que foi interditada pela SEDUC, no início de 

2019, por problemas de infiltração no forro e por isso precisou ser fechada 

temporariamente. Diante de cenários como o que aconteceu na E.E.E.F.M Carmela 

Dutra Silva (1999, p. 13) faz a seguinte afirmação: 
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Em primeiro lugar quase não se tem notícia de medidas 
governamentais que visem à elevação das condições de 
funcionamento das bibliotecas das nossas escolas. Talvez nem 
devêssemos falar de “elevação” para não dar a falsa impressão de 
que até existem certas condições de funcionamento, que apenas 
precisam ser aprimoradas. Ora sabemos que, na maioria dos casos, 
as bibliotecas das escolas públicas não possuem as menores 
condições para funcionar dignamente, estando longe de merecerem 
a denominação de biblioteca. 

 

Com base nas no diagnóstico realizado pelo Grupo MNEMOS e pelo estudo 

técnico sobre a viabilidade da aplicação da Lei nº 12.244/2010, além da falta de 

investimentos e esforços do poder público em ampliar o número de bibliotecas nas 

escolas, existe também o problema da falta de profissionais bibliotecários para 

administrarem esses espaços nas escolas o que inviabiliza o cumprimento da Lei até 

o ano 2020. Hübner, Pimenta e Soeiro (2019, p. 175) afirmam: “[...] foi possível 

confirmar que não há nenhum bibliotecário responsável pelas bibliotecas 

pesquisadas”. 

A partir dessa realidade e percebendo a relevância da B.E no ambiente 

educacional constatou-se que nesses espaços das escolas da Cidade de Porto 

Velho, os responsáveis são professores readaptados (que foram diagnosticados 

com algum problema de saúde física ou psicológica). 

Esses professores readaptados, que não receberam formação para atuar 

nessas unidades de informação, acabam recebendo críticas e muitas vezes sendo 

apontados como culpados pela falta de integração entre biblioteca e sala de aula, 

mas principalmente nos aspectos relacionados à pesquisa e leitura. 

As escolas da Rede Estadual de Ensino Público da cidade de Porto Velho não 

contam com a presença do profissional bibliotecário e se não contassem com os 

professores readaptados que estão lotados na Biblioteca Escolar provavelmente 

esses espaços informacionais estariam fechados. 

Dessa forma, defendemos que a Biblioteca Escolar é um local de mediação 

do ensino, onde devem ser realizadas atividades mediadoras que podem ser 

realizadas por esses docentes. 
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4.2. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão dos Solimões 

 

Essa escola é considerada a escola mais antiga da cidade Porto Velho e de 

Rondônia e sua história se confunde com a da própria história do estado. Ela faz 

parte do Patrimônio Histórico Cultural da cidade de Porto velho. A data de instalação 

da escola é uma controvérsia. Segundo o historiador Amizael Silva a escola foi 

criada em 24/10/2015 e para Emanuel Pontes Pinto em 192215. 

A escola surgiu para educar a população que estava se formando devido à 

construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa é  a primeira escola pública 

do município e está localizada na Rua José Bonifácio, 351 – Caiari. Possui  

setecentos e sessenta e oito (768) alunos matriculados nos três turnos de 

funcionamento e conta com sessenta e sete (67) funcionários. Ela oferece as 

seguintes etapas de ensino: Educação de Jovens e Adultos – Supletivo, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial. Conforme dados do IDEB16/2017, 

a nota da escola foi 4,3 atingindo a meta de crescimento em relação a avalição 

anterior. 

Figura 1 – E.E.E.F.M. Barão dos Solimões, Porto Velho/RO 

 

Fonte: Site da SEDUC/RO. 

 
15 Essas informações estão disponíveis no PPP da escola. 
16 O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática , através da aplicação da Prova Brasil e na taxa de aprovação. Fonte: QEdu.org.br 
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A Infraestrutura da escola conta com água filtrada, água de poço artesiano, 

energia da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta periódica, 

acesso à Internet e Banda Larga. 

Possui os seguintes equipamentos: (01) TV, (01) Retroprojetor, (01) 

Impressora, (01) Aparelho de som, (01) Projetor multimídia (datashow), (01) Câmera 

fotográfica/filmadora. 

A estrutura física é constituída por: (12) salas de aulas, (01) Sala da direção, 

(01) Sala de professores , (01) Laboratório de informática, (01) Laboratório de 

ciências, (01) Sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, (01) Quadra de esportes coberta, (01) Quadra de esportes 

descoberta, (01) Cozinha, (01) Biblioteca, (01) Sala de leitura, (01) Banheiro dentro 

do prédio, (01) Banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

(01) Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida, Sala de secretaria, (01) Banheiro com chuveiro, (01) Refeitório Despensa, 

(01) Auditório e (01) Pátio descoberto17. 

As dimensões da biblioteca são 15x12m (180 m2, conforme informações da 

direção da escola), nesse espaço coabitam todas as suas áreas funcionais: 

atendimento ao púbico, sala de leitura e o acervo para consulta dos usuários. 

Conta com sistema de climatização por centrais de ar boa iluminação. O 

mobiliário é padronizado de acordo com os demais equipamentos da Escola. É 

composto por estantes deslizantes e expositores de novidades sobre o acervo em 

regime de livre acesso aos usuários com mesas e cadeiras para uso dos alunos, 

uma mesa para o responsável onde é realizado todo atendimento de empréstimo e 

devolução do acervo. A biblioteca não oferece computadores para acesso aos 

usuários e nem acesso à internet. 

A equipe de servidores é composta por uma professora readaptada que 

trabalha no período matutino de segunda a sexta e no período da tarde com uma 

técnica administrativa. 

O horário de funcionamento da biblioteca no período matutino é das 07h30 às 

11h45 e no vespertino das 13h30 às 17h45. 

Os empréstimos são realizados de forma manual, pois a biblioteca não conta 

com computadores e nem com programa para empréstimo, controle é feito através 

 
17 Informações disponíveis em: https://www.escol.as/146-barao-do-solimoes 
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de anotações em um caderno pelas funcionárias responsáveis pelo espaço. Não 

existe uma planilha ou controle com os títulos existentes na biblioteca. 

O acervo não é classificado nem catalogado, contudo, está organizado por 

cores referente ao assunto dos livros de literatura. O acervo conta com 

aproximadamente oitocentas (800) obras dos gêneros de literatura infanto-juvenil, 

livros didáticos, obras de referência (dicionários, enciclopédias e mapas), contos, 

poesias e periódicos especializados para área da Educação (Cálculo, Biblioteca 

Nacional, Língua Portuguesa e Filosofia) facilitarem a pesquisa dos alunos na 

biblioteca. 

Figura 2  – Organização do acervo por cores 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

Essas aquisições fazem parte de programas criados pelo Governo Federal e 

são distribuídos para incentivar o acesso à leitura nas escolas da Educação Básica. 

Os principais são: Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), Programa 

Nacional Biblioteca do Professor (PNBP), PNBE Periódicos e PNBE Temático com 

acervos compostos por obras de literatura, referência, pesquisa e de outros 

materiais relativos ao currículo nas diferentes áreas do conhecimento e livros 

didáticos. 

O título mais procurado para ser empréstimo pelos alunos do 6o ano é o livro  

“Pedra Filosofal” é uma obra literária que foi fenômeno de vendas e ovacionada  

pelo público juvenil de autoria da escritora  britânica J. K. Rowling que narra em 

aproximadamente trezentas páginas a saga de Harry Potter. Seu lançamento 

ocorreu em junho de 2007. Esse livro é o primeiro dos sete da série de fantasia e 
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narra a história de Harry Potter, um órfão criado pelos tios que descobre, em seu 

décimo primeiro aniversário, que é um bruxo. (CARDOZO, 2007, p. 2) 

4.3 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Duque de Caxias 

 

A E.E.E.F.M. Duque de Caxias tem 72 anos de serviços dedicados à 

educação na cidade de Porto Velho-RO. A escola foi criada em 1947, por meio do 

Decreto nº 042. Em 1979 foi municipalizada e a partir de 1990, por meio do Decreto 

nº 4.669, passou a ser mantida pelo Governo do Estado de Rondônia. O nome dado 

à Escola é uma homenagem ao Patrono do Exército Brasileiro, imortalizado na 

História do Brasil, devido sua atuação no conflito que ficou conhecido como Guerra 

do Paraguai.  

A Escola está localizada na Avenida Farquar, 1969 - Arigolândia e possui 

setecentos e setenta e sete (777) alunos matriculados em seus dois turnos de 

funcionamento e cinquenta e seis (56) funcionários. Oferece a modalidade de Ensino 

Fundamental (6º ao 9º) e atende seus alunos nos turnos matutino e vespertino. De 

acordo com dados do IDEB/2017, a nota da escola foi 4,8 atingindo a meta de 

crescimento em relação a avalição anterior. 

Figura 3 – E.E.E.F. Duque de Caxias, Porto Velho/RO 

 

Fonte: Site SEDUC/RO 
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A Infraestrutura da escola conta com água filtrada, água de poço artesiano, 

energia da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta periódica, 

acesso à Internet e Banda Larga. 

Possui os seguintes equipamentos: (01) TV, (01) Videocassete, (01) DVD, 

(01) Antena parabólica, (01) Copiadora, (01) Retroprojetor, (01) Impressora, (01) 

Aparelho de som, (01) Projetor multimídia (datashow) e (01) Câmera 

fotográfica/filmadora. 

Suas instalações conta com treze 13 salas de aulas, (01) Sala de diretoria, 

(01) Sala de professores, (01) Laboratório de informática, (01) Sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) , (01) Quadra de 

esportes coberta, (01) Cozinha, (01) Biblioteca, (01) Banheiro dentro do prédio, (01) 

Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, (01) 

Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

Sala de secretaria, (01) Banheiro com chuveiro, (01) Refeitório, (01) Despensa, (01) 

Almoxarifado,  (01) Pátio coberto e (01) Pátio descoberto18. 

A biblioteca mede cerca de 12X8m (96 m2, conforme informações da direção 

da escola), nesse espaço coabitam todas as suas áreas funcionais: atendimento ao 

púbico, sala de leitura (onde são ministradas as aulas de reforço para os alunos) e o 

acervo está organizado assuntos. 

A biblioteca é climatizada por centrais de ar e bem iluminada. O mobiliário não 

é padronizado com os demais espaços da escola. É composto por estantes em 

regime de livre acesso aos usuários, conta com uma mesa quadrada com oito 

lugares, geralmente usada por alunos que estão fazendo pesquisas, uma mesa para 

a professora responsável onde é realizado todo atendimento de empréstimo do 

acervo. A biblioteca não oferece computadores  nem acesso à internet aos usuários. 

A equipe de servidores é composta por duas professoras readaptadas. Uma 

trabalha no período matutino e outra no horário vespertino. 

O horário de funcionamento da biblioteca no período matutino é das 07h30 às 

11h45 e no vespertino das 13h30 às 17h45. A escola não tem atividades no período 

noturno e permanece fechada. 

Os empréstimos são realizados manualmente, pois a biblioteca não conta 

com computadores e nem com programa para empréstimos, o controle do acervo é 

 
18 Informações disponíveis em: https://www.escol.as/247688-escola-estadual-ensino-fundamental-
duque-de-caxias 
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feito em uma planilha que contém nome, série e turma do aluno. No momento em 

que os alunos fazem os empréstimos as professoras anotam na planilha o nome da 

obra e o número de páginas determina o tempo em que eles podem ficar com o 

material. São permitidos fazer o empréstimo de até dois livros desde que não 

tenham muitas páginas. 

O acervo não é classificado nem catalogado, contudo, está organizado por 

assunto que são identificados nas estantes de acordo com a temática das obras. Ele 

é formado por aproximadamente mil e oitocentos livros (1.800) dos gêneros de 

literatura infanto-juvenil, livros didáticos, obras de referência (dicionários, 

enciclopédias e mapas) periódicos especializados para área da Educação voltado 

para o professor realizar pesquisas. A biblioteca conta em seu acervo com obras 

relevantes sobre História Regional que ficam em destaque para facilitar a localização 

e acesso pelos usuários da biblioteca. 

 

Figura 4 – Organização do acervo por assuntos 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

Os livros foram adquiridos por meio de doações através de alguns programas 

criados pelo Governo Federal que são distribuídos para incentivar o acesso à leitura 

nas escolas da Educação Básica. Os principais são: PNBE, PNBE do Professor, 

PNBE Periódicos e PNBE Temático com acervos compostos por obras de literatura, 

de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo das diversas 

áreas de conhecimento e por livros didáticos. 

As professoras também realizam campanhas para renovar o acervo da 

seguinte forma: se os alunos perderem os livros didáticos durante o período de 
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validade deles terão que repor esses livros doando para a biblioteca títulos de 

literatura infanto-juvenil, um exemplar para cada livro didático extraviado. 

No período da manhã os alunos que mais fazem empréstimos são das turmas 

dos 7º e 8º anos. Os livros mais emprestados são os da coleção “Diário de um 

Banana”. De acordo com matéria publicada pela Folha de São Paulo19 em seu site 

no dia 03/11/2012, essa série de livros do gênero infantojuvenil contém histórias de 

comédia, aventura e romance. Foi escrito pelo cartunista estadunidense Jeff Kinney 

que narra e ilustra a o cotidiano de um garoto muito azarado que escreve situações 

vexatórias que vivencia no cotidiano, principalmente na escola, no seu diário 

presenteado por sua mãe O primeiro livro da coleção foi publicado em 2007 nos 

Estados Unidos e já tem 12 volumes. 

4.4 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo Branco 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo Branco, 

foi inaugurada em 1969, pelo Ministro Mário Andreazza e entrou em funcionamento 

por força do Decreto de Criação nº 588, de 03 de Abril de 1970, assinado pelo então 

Governador do Território Federal de Rondônia Coronel João Carlos Marques 

Henrique Neto. É uma escola pública, que busca cada vez mais atender à 

comunidade num resgate da cidadania, além do conhecimento sistematizado. No ato 

de sua criação a escola recebeu o nome de Ginásio Oficial Castelo Branco em 

homenagem ao Presidente da República Marechal Humberto Alencar Castelo 

Branco. Quando a escola foi implantada oferecia o Curso Ginasial e sua primeira 

diretora foi a professora Maria Smith Campelo. 

A escola está situada na Av. Farquar, nº 2739 - Arigolândia , atualmente conta 

com 149 servidores em seu quadro de funcionários, atende a 1.880 alunos nos três 

turnos, sendo 548 alunos no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano no turno matutino, 

561 no turno vespertino do 9º ano no Ensino Fundamental e o 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio, 560 alunos no noturno EJA (Educação de Jovens e Adultos) nos 

ensinos Fundamental e Médio. No ano de 2017 foi implementado a modalidade EJA 

no Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, no turno da noite. 

 
19 Informação disponível no endereço eletrônico da Folha de São Paulo. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/1179177-fenomeno-entre-criancas-diario-de-um-banana-
chega-ao-terceiro-filme.shtml 
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O grupo discente é caracterizado por alunos com a faixa etária entre 10 a 18 

anos no ensino fundamental, matutino e vespertino; no ensino médio regular com 

idade entre 15 a 20 anos, nos turnos, matutino e vespertino; e no ensino 

fundamental e médio Educação de Jovens e Adultos alunos com idade entre 15 até 

adultos acima de 50 anos. Os discentes da E.E.E.F.M Marechal Castelo Branco são 

moradores dos bairros: São Sebastião, Aponiã, Pedrinhas, Nacional, Costa e Silva, 

Igarapé, Três Marias, Socialista, Olaria, JK, Embratel, Triângulo, Balsa e Zona Rural 

da cidade de Porto Velho/RO. (PPP, 2018, p. 9) 

 

Figura 5 – E.E.E.F.M. Marechal Castelo Branco Porto Velho/RO 

 

Fonte: Site SEDUC/RO. 

A Infraestrutura da escola conta com água filtrada, água de poço artesiano, 

energia da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta periódica, 

acesso à Internet e Banda Larga. 

Possui os seguintes equipamentos: (01) TV, (01) Videocassete, (01) DVD, 

(01) Copiadora, (01) Retroprojetor, Impressora, (01) Aparelho de som, (01) Projetor 

multimídia (datashow) e (01) Câmera fotográfica/filmadora. 

Em relação a estrutura física, a escola possui dezoito 18 salas, (01) 

secretaria; (01) sala de supervisão; (01) sala de professores; (01) sala para direção; 

(01) biblioteca;(01) sala de vídeo (TV Escola); (01) cozinha com refeitório e 
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dispensa; (01) laboratório de informática; (01) laboratório de física, química e 

biologia ; (01) auditório; (01) depósito de materiais de consumo e limpeza 

(improvisado); (01) sala de orientação; (01) cantina; (01) banheiro masculino e (01) 

banheiro feminino para funcionários;(01) um banheiro masculino com cinco vasos 

sanitários, mictório e lavatório com duas torneiras; (01)um banheiro feminino; (01) 

um banheiro adaptado, (02) quadra poliesportiva coberta ,sendo que uma delas com  

dois vestiários e um depósito de materiais esportivos; (01) quadras sem cobertura, 

(01) pátio coberto e grande área livre20. 

A biblioteca da escola mede cerca de 20X18m (360 m2, conforme informações 

da direção da escola), nesse espaço coabitam todas as suas áreas funcionais: 

atendimento ao púbico, espaço de estudo e pesquisa e o acervo está organizado por 

cores. 

A biblioteca é ampla é climatizada por duas centrais de ar e bem iluminada. 

Em relação ao mobiliário a biblioteca possui (05) mesas grandes retangulares, (50) 

cadeiras que são utilizadas pelos alunos, (05) armários para guardar material de 

expediente e outros objetos como o acervo de DVD e VHS, (01) mesa para o 

professor responsável onde é realizado todo atendimento de empréstimos e 

devoluções dos livros e também (01) balcão na entrada do setor, não oferece 

computadores para acesso aos usuários e nem internet. 

Conta ainda com (06) estantes onde estão organizados os livros que são 

emprestados, (05) estantes deslizantes onde estão organizados os livros didáticos 

para reserva técnica por disciplinas e séries. Esse acervo os alunos não têm acesso 

apenas os professores e os responsáveis pela biblioteca. O acervo que está 

disponível para empréstimos domiciliares é de livre acesso aos usuários. Segundo o 

professor responsável pela biblioteca, o acervo possui aproximadamente três (3.000) 

mil exemplares. 

A equipe da biblioteca é composta por três servidores, dois professores 

readaptados e um técnico administrativo. Um dos professores trabalha no período 

matutino, o técnico no horário vespertino e outro professor no período noturno. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira organizados de 

acordo com os horários de aula, pela manhã das 7h30 às 11h45, tarde das 13h30 às 

17h45 e à noite das 19h às 22h. 

 
20 Informações disponíveis em: https://www.escol.as/149-marechal-castelo-branco 
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O controle de empréstimos é feito manualmente, pois a biblioteca não conta 

com computadores e nem com programa para empréstimos, o controle do acervo é 

feito por anotações em uma planilha organizada para o atendimento das turmas com 

o nome, espaço para anotação do título do livro e assinatura do aluno. 

O prazo para devolução dos livros é de três dias e os alunos podem 

emprestar apenas dois livros. 

O acervo não é classificado nem catalogado e foi pode ser identificado por 

assunto e cores conforme o gênero literário da obras. Literatura infanto-juvenil, 

contos, poesia, Literatura Brasileira, clássicos da literatura mundial, livros didáticos, 

paradidáticos, obras de referência (dicionários, enciclopédias e mapas,) periódicos 

especializados para área da Educação voltado para o professor realizar pesquisas. 

Existe uma relação (planilha elaborada no Word) com todos os livros que fazem 

parte do acervo. O número de livro é aproximado, uma vez que não existe um 

controle de entrada de obras, apenas uma relação organizada há alguns anos que 

não tem sido atualizada, conforme informou o professor que trabalha na biblioteca 

no período matutino. 

Figura 6 – Organização de assuntos por cores 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

Os livros são adquiridos por meio de doações e por parte de alguns 

programas criados pelo Governo Federal que são distribuídos para incentivar o 

acesso à leitura nas escolas da educação básica. Os principais são: PNBE, PNBE 

do Professor, PNBE Periódicos e PNBE Temático com acervos compostos por obras 

de literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo 
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nas diversas áreas de conhecimento e livros didáticos. Segundo informações do 

professor responsável, desde 2010 que a biblioteca não recebe novos exemplares 

desses programas do Governo Federal. 

No período da manhã, os alunos que mais fazem empréstimos são os das 

turmas dos 6º anos. Não há um título mais procurado pelos alunos para 

empréstimos como acorre nas outras escolas. O acervo é bem diversificado e por 

isso não há muitos exemplares de um mesmo título, por esse motivo o empréstimo 

do acervo é de três dias. 

A biblioteca dessa escola está localizada em uma área distante das salas de 

aula, diferente de outros espaços como secretaria, supervisão, direção e sala de 

professores. Como a estrutura foi planejada, ambientes como laboratórios de 

informática, ciências, física, química e biblioteca estão localizados em uma área 

distante das salas de aula, ou seja, em um local onde não existe circulação dos 

alunos, o que dificulta a procura desse espaço pelos alunos. 

O espaço físico da biblioteca, diferente das outras é amplo e por isso 

possibilita uma melhor organização e divisão do espaço. 

Os professores de Língua Portuguesa e de História são os que mais planejam 

atividades com suas turmas na biblioteca. Os demais professores não procuram por 

materiais para dar suporte para suas disciplinas, apesar da biblioteca contar com 

diferentes obras de todas as disciplinas para dar suporte no planejamento das aulas. 

Nas observações sobre os espaços onde funcionam as bibliotecas que fazem 

parte da pesquisa constatamos que duas delas foram improvisadas. Por mais que 

estejam mais próximas dos alunos elas conseguem atender visitas para pesquisa 

direcionadas pelos professores, mas com ressalvas por conta do espaço ser 

insuficiente para acolher uma turma de alunos que geralmente tem entre 25 e 35 

alunos. 

É notório que a função e a relevância da biblioteca dentro do ambiente 

escolar se refletem na infraestrutura, no mobiliário, sinalização, equipamentos, 

acervo e iluminação. Nesse sentido, Chagas (2016, p. 673) enfatiza como deve ser a 

estrutura desses espaços: 

 

O local deve ser central, no andar térreo, apropriada para atender as 
pessoas, com deficiências, com iluminação, e com temperaturas 
adequadas, espaços para abrigar coleções de livros, jornais, revistas, 
e fontes não-impressas, com computador, balcão  de atendimento ao 
usuário, espaço flexível para realização de múltiplas atividades, com 
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área de estudo, de leitura e de atividades administrativas. Também é 
importante a disposição de móveis e a variedade de equipamentos. 

 

A IFLA, na segunda edição (2015, p. 78) das Diretrizes para Biblioteca 

Escolar elaborou um instrumental que teve como objetivo auxiliar os gestores a 

terem conhecimento das áreas em que podem ser necessários recursos e apoios 

adicionais de forma a obter o maior impacto possível no projeto educativo da sua 

escola: 

 
A biblioteca está localizada de forma a ser prontamente acedida a 
partir de todas as salas de aula? 
Tem uma entrada pelo exterior de forma a poder ser usada para 
funções comunitárias, à noite e ao fim de semana? 
A biblioteca tem uma atmosfera propiciadora da aprendizagem com 
mobiliário apropriado, vitrines e cartazes informativos?  
Está revestida com tapetes antiestéticos para reduzir o ruído e 
proteger os dispositivos eletrônicos? Tem climatização para que os 
materiais e equipamentos não sejam danificados por altas 
temperaturas e humidade e para que possa ser usada em atividades 
durante o verão? 
A biblioteca tem áreas de aprendizagem geral, uma área de histórias 
(no pré-escolar e no 1º ciclo), uma área de apresentações (nos 
restantes ciclos), espaços para trabalho individual, pequenos grupos 
e turma inteira? 
A biblioteca inclui uma sala de computadores ou portáteis wireless 
para alunos e professores trabalharem em contexto de aula ou 
autonomamente e para as atividades de aprendizagem dinamizadas 
pelo bibliotecário? 
A biblioteca tem estações de trabalho multimídia e instalações de 
produção de vídeo digital? [...] 
[...] A biblioteca mantém uma presença útil e atualizada na web, com 
recursos em linha para alunos, professores e famílias? 

 

Nesse sentido, verificamos que a biblioteca das escolas Duque de Caxias e 

da escola Barão dos Solimões estão localizadas em locais de fácil acesso para os 

alunos, todavia uma delas é improvisada o espaço não é atraente e nem adequado 

para receber uma turma de alunos. No intervalo, período em que aumenta o fluxo de 

alunos no espaço para empréstimos e devoluções de livro, o tamanho da biblioteca 

fica minúsculo diante do número de alunos na biblioteca. 

A biblioteca da Escola Castelo Branco foi construída em um bloco onde 

também estão localizados o laboratório de ciências, informática e sala de vídeo, 

contudo está distante das salas de aula, possui espaço amplo, bem arejado e depois 

que começamos a pesquisa percebemos a produção de cartazes com frase de 
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incentivo à leitura e a identificando do espaço para leitura próximo ao jardim de 

inverno. 

A biblioteca da Escola Barão dos Solimões possui espaço atrativo, acolhedor 

com mobiliário que possibilita o seu uso por professores, pois tem capacidade para 

receber uma turma de alunos e possui um painel confeccionado pelas servidoras 

que trabalham na biblioteca que reforça a importância do livro e da leitura. 

 

Figura 7 – Painel na Biblioteca Escolar  

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

Não identificamos em nossos encontros espaços destinados a estudos 

cabines individuai ou espaços destinados para trabalho em grupo,  e as bibliotecas 

não disponibilizam computadores com acesso à internet aos usuários e nenhuma 

delas dispõe de página na internet nem em redes sociais para interagir e divulgar os 

serviços oferecidos ou atividades desenvolvidas pela biblioteca. 

Assim ao compararmos os recursos e serviços existentes nessas bibliotecas 

constatamos que não atendem em grande parte as especificações das diretrizes da 

IFLA (2015) que servem para avaliar a estrutura da Biblioteca Escolar. Existe  uma 

ampla falta de planejamento por falta o poder público em relação a organização e 

padronização das estrutura das bibliotecas, ainda que sejam escolas da mesma 

rede ambas não tem padronização de serviços, mobiliário e nem tamanho. A 

biblioteca da Escola Castelo Branco é a que apresenta melhor estrutura física e de 

mobiliário, contudo o acervo não é atualizado faz alguns anos segundo o professor 

responsável pela biblioteca a última vez que a biblioteca recebeu livros dos 
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programas do governo foi em 2010, só as remessas de livros didáticos continuam 

chegando de maneira regular. 

A organização do acervo das bibliotecas escolares, que tem como público-

alvo alunos do Ensino Fundamental e Médio, pode ser realizada utilizando o sistema 

de organização por cores conforme os gêneros literários, livros didáticos e 

paradidáticos, sendo necessário atribuir uma classificação para as obras de 

referência, pois há muitas enciclopédias, dicionários e periódicos nos acervos das 

Bibliotecas Escolares, pois essa sistematização facilita a localização dos assuntos e 

facilita a recuperação das informações pelo usuários. 

Durante as observações realizadas nas escolas onde a pesquisa foi 

desenvolvida, constatamos que em duas bibliotecas os responsáveis optaram por 

organizar o acervo atribuindo cores para os gêneros literários e em uma delas 

identificação nas estantes dos assuntos que formam o acervo. 

A organização do acervo das duas bibliotecas que agruparam o acervo por 

cores, contatamos  que foi atribuído de forma aleatória uma cor para um gênero 

literário, não há nessa organização relação com a classificação por cores de 

Pinheiro (2009). 

As instituições de ensino tem autonomia para organizar o acervo, desde que 

esse método seja adequado aos usuários. Por isso, é importante que os 

responsáveis pela biblioteca conheçam as necessidades informacionais e tenham 

critérios para organizar o acervo, tendo o cuidado para separar os materiais por 

tipologias, como CDs, dicionários, DVDs, Enciclopédias, livros de literatura, livros 

didáticos, livros paradidáticos, mapas, periódicos especializados e VHS/Fitas. 

A organização do acervo da Biblioteca Escolar pode ser a classificação por 

disciplinas: Arte, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física e Química. Identificamos que os 

livros didáticos estão organizados por disciplinas nas três escolas. 

O acervo das obras literárias de duas escolas optaram pela organização por 

cores. Nessa perspectiva, em 2009, a professora do curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Maria Inês Pinheiro implementou uma 

nova organização dos acervos das Bibliotecas Escolares, inicialmente nas escolas 

da rede pública da cidade de Rondonópolis (MS) criando uma nova metodologia 

para a organização do acervo, atribuindo cores aos gêneros literários e também aos 

livros paradidáticos. “Salienta-se que a metodologia utilizada além de ser inovadora 
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no meio escolar, buscou um meio de propiciar independência às crianças na procura 

dos livros e facilitar aos professores a recuperação da informação” (PINHEIRO, 

2009, p. 164). A classificação de Pinheiro (2009) foi sistematizada de acordo com a 

seguinte: 

 

Figura 8 – Classificação em cores literatura e livros didáticos/paradidáticos 

  

Fonte: Pinheiro (2009, p. 170-172). 

 

Essa metodologia de organização por cores de Pinheiro (2009) se basea na 

Classificação Decimal Universal – CDU, um sistema de classificação documentária 

desenvolvido pelos belgas Paul Otlet e Henri la Fontaine no final do século XIX, que 

se configura como uma proposta de organização do conhecimento registrado 

mundialmente essa classificação é amplamente utilizada na organização dos 

acervos das bibliotecas universitárias e especializadas. (SOUZA, 2002) 

Assim, é possível verificar que na Figura 8 os livros do gênero crônicas e 

contos foram organizados através da cor vermelho, as obras desses gêneros foram 

identificadas nas lombadas dos livros e nas prateleiras. Já na classificação da 

professora Pinheiro, a cor vermelho foi atribuída para obras do gêneros drama e 

teatro. 

Assim, é importante que quando a biblioteca adota o sistema de classificação 

por cores para organização do acervo, é preciso levar em consideração a 

necessidade de estabelecer uma legenda que identifique a cor escolhida para um 
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determinado assunto, ou seja, colocar na parte inferior  da lombada do livro a cor do 

assunto e também identificar na prateleira e na parte frontal da estante, pois assim 

facilita a localização. 

Assim, identificamos que as bibliotecas apesar de não terem bem definidos 

um sistema de classificação, tiveram a preocupação de agrupar os exemplares de 

acordo com gêneros literários atribuindo uma cor  a estes gêneros para facilitar a 

localização. Houve a preocupação desses servidores em identificar os assuntos nas 

estantes através de identificação nas estantes. 

Dessa forma, verificamos que os acervos das três escolas que fazem parte 

dessa pesquisa não estão em consonância com as especificações da Lei 

12.244/2010 que assegura a quantidade mínima de exemplares e títulos: 

 

Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um 
título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de 
ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, 
bem como divulgar orientações de guarda, preservação, organização 
e funcionamento das bibliotecas escolares. (BRASIL, 2010, p. 3) 
 

Para colaborar no processo educativo, a biblioteca escolar deve ser 

organizada de forma que facilite o acesso dos alunos às suas fontes de informações. 

Para isso, é essencial preparar esses usuários para que tenham autonomia na 

localização dos assuntos de seu interesse nas estantes e o sistema de clarificação é 

importante para a organização do acervo principalmente nessa modalidade de 

biblioteca. 

 

4.5 Biblioteca Escolar e o Projeto Político Pedagógico: O lugar da biblioteca 

dentro do ambiente educativo 

 

O PPP é um documento que determina e estabelece as diretrizes, metas e 

métodos para que as instituições de ensino consigam alcançar seus objetivos. 

Geralmente ele é reformulado anualmente. É uma ferramenta que tem como meta 

melhorar a disposição do ensino da escola como uma instituição inserida em uma 

sociedade democrática. 

A promoção do Ensino Público é uma prerrogativa assegurada na 

Constituição Federal promulgada em 1988 (CF/1988). Ela estabelece, em seu Artigo 

206, os princípios para a educação em âmbito nacional, dentre eles: 
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obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática. A Lei nº 

9.394/1996 - LDB em seu Art. 14, Incisos I e II, estabelece que “Os sistemas de 

ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na Educação 

Básica, de acordo com as suas características e segundo os seguintes princípios”: 

I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes”. 

Nesse sentido, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 483) dão a seguinte 

contribuição: 

Com a disseminação das práticas de gestão participativa, foi-se 
consolidando o entendimento de que o Projeto Pedagógico deveria 
ser pensado, discutido e formulado coletivamente, também como 
forma de construção da autonomia da escola, por meio da qual toda 
a equipe é envolvida nos processos de tomada de decisões sobre 
aspectos da organização escolar e pedagógico-curricular.  

 

Dessa forma é importante que na implementação do PPP sejam inseridos os 

setores que constituem a organização da escola promovendo a interação e 

participação não apenas dos docentes, mas de todos os grupos que fazem parte da 

organização escolar (supervisão, orientação escolar, biblioteca), pois essa 

ferramenta deve contribuir para subsidiar as ações educativas que colaborarão ao 

longo do ano com ações relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem. 

A análise dos PPP das escolas que fizeram parte da pesquisa foi necessária 

para saber se esse espaço educacional está inserido nesse documento e qual 

finalidade é atribuída a Biblioteca Escolar, assim como as atribuições dos servidores 

que estão lotados nesse setor. 

Primeiro verificou-se que os três documentos são idênticos nas descrições 

das definições e competências ao responsável pela Biblioteca Escolar. Nesses 

documentos a biblioteca é definida como “o centro de leitura e orientação de estudos 

e pesquisas de estudantes, docentes e demais servidores da escola”. Tal definição 

para limita a biblioteca, uma vez que esse espaço educativo não tem como função 

apenas atender demandas voltadas para pesquisa e leitura.  

Sobre o responsável pela Biblioteca Escolar ao analisar os três PPP 

conferimos as mesmas especificações nos três documentos que elencamos a segui: 
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Compete ao responsável da Biblioteca Escolar: 
1) Elaborar e executar a programação das atividades da biblioteca, 
mantendo-a articulada com as demais programações que integram o 
apoio técnico-pedagógico; 
2) Manter registro e controle das atividades realizadas, avaliar os 
resultados da programação e apresentar relatório bimestral; 
3) Elaborar inventário anual do acervo da biblioteca; 
4) Controlar empréstimos e devoluções do acervo bibliográfico feito à 
comunidade escolar; 
5) Zelar pelo acervo da biblioteca (livros, periódicos, mapas e outros); 
6) Catalogar, conservar e manter em ordem o acervo bibliográfico; 
7) Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico. 

 

Averiguamos que essas competências não condizem com a realidade na 

Biblioteca Escolar onde realizamos a pesquisa, pois foi bem enfatizado pelos quatro 

participantes que não existe articulação entre as programações da Escola e a 

Biblioteca Escolar. Mas, que existe o controle de empréstimos realizados, contudo 

não são feitos relatórios com os resultados das programações de apoio técnico-

administrativo e não são realizados inventários anuais dos acervos das bibliotecas e 

não é feita anualmente relatórios ou lista sobre o acervo bibliográfico. 

Os acervos não estão catalogados, uma vez que essa é uma atribuição 

exclusiva do profissional bibliotecário e os servidores que trabalham nessas 

unidades das escolas não participam da elaboração e avaliação do PPP, assim 

como não participam de reuniões periódicas organizadas pela gestão. 

Nesse sentido, é prejudicial para as ações da biblioteca a falta de participação 

dos responsáveis na elaboração do PPP, uma vez que esse documento será o 

norteador das ações dentro do ambiente educativo e se o responsável não participa 

das discussões para construção e atualização desse documento a biblioteca acaba 

sendo um espaço sem função, pois não terá envolvimento com outras atividades 

estabelecidas para ocorrer no decorrer do ano letivo. Nesse sentido, Kuhlthau (2018, 

p. 17) reitera: “As habilidades para usar a biblioteca e os recursos informacionais 

não são aspectos isolados do projeto pedagógico da escola”. Kuhlthau (2018, p. 19) 

também destaca que “O programa de desenvolvimento de habilidades para usar a 

biblioteca e a informação deve integrar-se à proposta curricular da escola.” Não 

identificamos a integração dessas bibliotecas com outras atividades programadas, 

que que estão inseridas no calendário escolar, até mesmo o projeto de leitura de 

onde os professores B, C e D trabalham é realizado de forma isolada pelo professor 
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da disciplina de Língua Portuguesa sem o envolvimento e participação do servidor 

responsável pela biblioteca escolar, conforme relato do professor D: 

 

“Não sei quais as funções que tenho que desempenhar na biblioteca, 
não participei da formulação do PPP, estou a pouco tempo nessa 
escola”. (Caderno de campo, 28/02/2019)  
 

A partir da análise dos três PPP, conferimos que as bibliotecas estão 

inseridas nos documentos, contudo a sua utilização pelos diferentes atores do 

processo de ensino não condiz com a realidade desse espaço educativo, pois não 

há participação desses profissionais na formulação, execução e avaliação do 

documento. A execução das competências elencadas nos três PPP não é 

condizente com a realidade diária nessas escolas. 

Dessa forma, questionamos a importância e a coerência entre o que é 

descrito nesses documentos oficiais sobre a função da biblioteca e competências, 

dos profissionais responsáveis por esses espaços. 

Na escola onde o professor D trabalha, todos os setores de apoio ao ensino 

elaboram projetos e tem planos de ação, apenas a biblioteca não tem plano de ação, 

nem atividades pré-estabelecidas para desenvolver ao longo do ano letivo, há 

projetos de incentivos à leitura especificados no PPP, contudo a biblioteca não está 

inserida a eles. 

Dessa forma, constatamos que o papel da biblioteca nessas escolas não é 

visto pela gestão e outros setores ligados ao ensino como um espaço de 

possiblidades que vão além de serviços como empréstimo de livro e organização do 

acervo. Esses espaços não são vistos como espaços pedagógicos, mas como um 

local que deve estar inserido dentro do ambiente escolar para acomodar o acervo, 

principalmente de livros didáticos. 

Essa realidade faz com que o servidor que estiver responsável pela biblioteca 

tenha que enfrentar um grande desafio, porque precisa fazer com que os gestores e 

outros setores de apoio ao ensino reconheçam a biblioteca como um espaço que 

pode contribuir de forma positiva para o processo de ensino e aprendizagem dos 

educandos, assim verificamos que a biblioteca é um espaço com funções 

estabelecidas no PPP dessas três escolas, mas ainda é necessário que elas  

exerçam de fato esse papel estabelecido no PPP. 

 

 



107 
 

 

4.6 Memórias, saberes e experiências dos docentes que atuam nesses 

espaços educativos 

 

Esta etapa da pesquisa teve como objetivo conhecer a partir das narrativas 

construídas pelos professores responsáveis pela biblioteca como foi seu processo 

de formação, suas experiências  durante os períodos de escolarização até a as 

motivações sobre a escolha pela docência e suas perspectivas sobre o atual 

momento profissional, quais lembranças a biblioteca despertam neles e partindo 

dessas memórias entender como foi o processo que os levaram até esse novo 

espaço de trabalho quais as suas expectativas em meio a essa nova realidade 

laboral. 

Para Le Goff (1992, p. 49): “a memória não é a história, mas um dos seus 

objetos e simultaneamente um novel elementar de elaboração histórica”. Sendo 

assim, o sucesso dessa etapa da pesquisa decorrerá das interações da 

pesquisadora com os sujeitos no sentido de entender os caminhos que percorreram, 

tendo como base a construção do memorial da vida acadêmica e profissional desses 

sujeitos. 

Para motivar a escrita dos memoriais foi elaborado um instrumental, Apêndice 

- B, com textos sobre a importância da narrativa e da história dos sujeitos. Essa ideia 

surgiu a partir da experiência vivenciada pela pesquisadora na Disciplina 

Concepções de Aprendizagem e Práticas Curriculares. Para Pillar e Pontes (2014, p. 

416): 

A escrita de memoriais pressupõe que o sujeito produz e busca 
refletir sobre o seu saber ao longo do percurso de vida, saber este 
que está em processo de construção e de reconstrução permanente. 
Na escrita, o sujeito precisa se referenciar no conhecimento que já 
possui, compará-lo com o novo que se apresenta e construir sentidos 
para suas trajetórias. 

 

Por isso, no segundo encontro procurou-se enfatizar a importância das 

memórias desses profissionais, pois segundo Cunha (1997, p.2): “Quando uma 

pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebese que reconstrói a   trajetória 

percorrida dando-lhe novos significados”. Os textos produzidos pelos professores 

foram significativos, identificamos vários aspectos que motivaram esses profissionais 

a segui a carreira docente: 
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- Eu cheguei em Porto Velho, no dia 22 de junho de 1990, foi um 
impacto forte[...] senti uma forte emoção deixando meus familiares 
queridos como também minha noiva para vim morar aqui [...], mas 
estavam precisando de pessoas para trabalhar como professores e 
aproveitei a oportunidade e vim. (Memorial Professor A) 

- Na minha infância não tive chance de estudar, só pude estudar 
depois de grande, onde morava as coisas eram muito difícil, morava 
no interior e a carência era muito grande[...] quando apareceu a 
oportunidade agarrei porque era uma oportunidade[...] trabalhei muito 
tempo com educação infantil na área rural. (Memorial Professor D) 

 

O professor A descreveu em seu memorial sua chegada na cidade de Porto 

Velho/RO no início da década de 1990 e que a mudança causou um grande impacto 

em sua vida pessoal, relatou a dificuldade de sair da sua terra (Campina Grande, 

localizada no Estado da Paraíba). O Professor D relatou as dificuldades que teve 

para durante a infância quando morava no interior e o acesso a Educação 

possibilitou uma mudança social. O Professor C não tinha o desejo pela docência, 

mas a aprovação no vestibular no curso de Biologia foi determinante em sua escolha 

profissional. 

Os fragmentos dos textos produzidos pelos professore indicam suas 

motivações para escolha da profissão docente. Enfatizamos que ambos não 

relataram em seus memoriais que tinham o desejo de exercer essa profissão, mas 

que as oportunidades apresentadas os conduziram para esse caminho. 

Essa etapa da pesquisa possibilitou que conhecêssemos melhor os quatro 

professores que foram remanejados da sala de aula para biblioteca escolar. É 

importante apresentar quem são os participantes da pesquisa e de  que lugar eles 

estão falando. A seguir faremos uma breve descrição sobre a formação, qual o 

motivo desses profissionais estarem trabalhando na biblioteca e há tempo exercem 

a docentes. 

O professor A, possui graduação em Geografia e fez Pós-Graduação em 

Gestão Escolar está há cinco anos lotado na Biblioteca Escolar. Precisou ser 

remanejado por problemas de saúde, pois foi diagnosticado com artrite. 

O Professor B, possui graduação em Letras Português, graduado em 2004, 

com pós-graduação em Gestão Escolar, exerce à docência desde 1987 e 

desempenhou a profissão como professor regente até 2011, trabalhando em três 

turnos na rede estadual e no município. 
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O Professor C, possui graduação em Biologia, trabalha como professor há 30 

anos. Foi readaptado para trabalhar na sala de multimeios, precisou sair de licença e 

quando retornou foi lotado na Biblioteca Escolar e está na biblioteca da escolar faz 

nove meses, foi afastada da sala de aula devido a problemas de saúde (perda da 

audição). 

O Professor D, possui graduação em Pedagogia, trabalhou durante muitos 

anos com as Séries Iniciais em escolas da área rural. Está na escola há um ano e foi 

lotada na Biblioteca Escolar por motivo de saúde. 

Os professores poucos relataram sobre suas práticas educativas enquanto 

eram regentes, identificamos um relato significativo: 

 

- Professor – D Gostava de ser professora do Ensino Infantil, de 
rodar as provas com ajuda do mimeografo, sentia que estava 
ajudando aqueles meninos a aprender ler, fazer contas. Isso é 
gratificante. Tento fazer a mesma agora, a leitura é muito importante 
e aqui posso ajudar esses meninos que tem tanta dificuldade em ler” 
[...]. 

 

Nesse sentido, a identidade docente não está dissociada de suas 

experiências que é caracterizada do saber existencial, assim a história de vida do 

professor não está dissociada do seu modo de ser e agir, uma vez que o docente é 

primeiramente um indivíduo que sabe algo e seu lugar no ambiente escolar é  

transmitir esse saber a outros. (TARDIF, 2002, p. 63) 

Não é necessário que o processo de ensino aprendizagem esteja 

condicionado ao espaço físico da sala de aula, com quadro e carteiras enfileiradas. 

Pois, professor não é aquele que simplesmente ensina, mas o profissional  que 

ajuda o aluno a aprender e aprende com ele, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem e teoricamente o espaço onde o docente se encontra não deveria ser 

uma barreira para que desenvolva suas práticas educativas, pois seus saberes e 

experiências adquiridas ao longo do exercício da docência são muito maiores que o 

ambiente onde ele esteja atuando. (FREIRE, 2013, p. 22) 

O docente deve estar aberto a novas metodologias de ensino que 

ultrapassem as quatro paredes da sala de aula, uma vez que o ensino pode 

acontecer também em espaços como a biblioteca, sala de leitura, laboratórios, nos 

corredores, ou em outros cenários foram do espaço físico da escola como uma sala 

de cinema, galerias de artes, museus, na praça do bairro da escola ou na 
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associação do bairro, ou seja, no ambiente físico e social também ocorre o 

aprendizado e o professor deve estar atento para essa possibilidade de ensino. 

Essa concepção de ensinar em lugares além da sala de aula e tornar o aluno 

protagonista do processo de ensino aprendizagem por meio de novas práticas 

educativas deve ser acolhidas pelo docente, pois ainda que não esteja na sala de 

aula continua exercendo a função de docente. 

É importante unir teoria com a prática docente, a partir das experiências 

relatadas no fazer pedagógico traçadas ao longo da sua trajetória profissional 

evidenciam que os docentes se moldam a partir das experiências positivas e 

negativas que vão surgindo na sua trajetória como educador. “O saber-fazer 

profissional, apresentado em diferentes teorias, representa a característica 

profissional e o princípio de que os professores aprendem a ensinar através da 

experiência”. (DAY, 2001). 

O professor ainda que esteja atuando em lugares distintos da sala permanece 

como mediador do conhecimento, devendo prezar e priorizar o desenvolvimento 

humano porque o professor é responsável pela formação dos sujeitos que estão 

sobre sua responsabilidade no ambiente escolar. Ele deve ser um incentivador da 

solidariedade humana e principalmente da tolerância, ou seja, o respeito às 

diferenças na forma de agir, pensar e de falar de cada discente. 

Dessa forma ao ler os memoriais dos professores identificamos que eles 

mencionaram momentos que foram significativos ao longo de sua trajetória como 

docente alguns desses fragmentos indicam que a Educação possibilitou uma 

mudança na vida do Professor A e Professor D, porque através do acesso à 

educação tiveram a oportunidade de mudar sua realidade social, o Professor A 

afirmou que tudo que conquistou ao longo dos trinta anos como docente é 

consequência  da carreira docente e que não se arrependeu de ter vindo para Porto 

Velho/RO para ser professor. 

Não identificamos nos memoriais relatos dos docentes sobre suas 

experiências com a leitura ou se eram frequentadores de biblioteca, mas que  seus 

saberes foram adquiridos nas instituições de ensino por onde passaram, convivência 

familiar, da interação com os educandos, gestão escolar e com os colegas de 

trabalho no decorrer da sua trajetória escolar e profissional, uma vez que a formação 

docente permanece por todo caminho e seu saber deve ser repensado em várias 

etapas de sua carreira. (TARDF, 2002, p. 64) 
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4.7 Função dos professores readaptados nas bibliotecas e suas práticas 

educativas 

O primeiro encontro, com os participantes, foi realizado no mês de fevereiro 

de 2019, após o início das atividades do ano letivo. Nesse encontro foram 

explicados os objetivos da pesquisa e questionado se os professores remanejados 

para biblioteca tinham interesse em participar. Solicitamos aos professores que 

aceitaram fazer parte da pesquisa que preenchessem com seus dados e 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TLCE e o termo de 

autorização de uso de imagem, um dos profissionais não teve interesse em 

participar. 

O objetivo do encontro era realizar o levantamento das informações referente 

as experiências dos sujeitos, para tanto solicitamos que os professores escrevessem 

suas memórias sobre o seu processo de ensino das séries iniciais até a formação 

docente e suas experiências na docência com uma narrativa das suas experiências - 

Memorial - desde a Educação Básica até o momento profissional que os levaram até 

a Biblioteca Escolar. 

Para esse encontro foi formulado um instrumental Apêndice – A com trechos 

de autores como forma de sensibilização que remetessem as experiências desses  

profissionais, para que pudessem relembrar suas experiências na Educação Básica, 

a sua formação como profissional, seu ingresso na docência e na biblioteca. Foi 

solicitado que eles levassem os relatos no segundo encontro. 

O segundo encontro, ocorreu uma semana após o primeiro, solicitamos que 

os professores lessem o memorial ou relatassem os fatos mais 

marcantes/significativos da sua formação até o momento em que foram 

remanejados/lotados na Biblioteca Escolar, nesse encontro os participantes 

destacaram os problemas e dificuldades que eles encontram para desempenhar 

suas práticas pedagógicas na Biblioteca Escolar. 

No terceiro encontro realizado uma semana após o segundo realizamos uma 

entrevista com roteiro semiestruturado conforme, Apêndice – B, que teve como 

objetivo buscar respostas sobre o tempo de atuação na docência, formação, há 

quanto tempo atuam como docentes, quando foram remanejados, quais dificuldades 

sentiram quando foram remanejados, se receberam alguma orientação para atuar no 

novo espaço laboral e que práticas pedagógicas estão desenvolvendo na biblioteca. 
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Temos questionamos qual é a função da biblioteca e que práticas pedagógicas 

podem ser desenvolvidas por eles na Biblioteca Escolar. 

Ao longo da pesquisa partindo dos encontros, observações e entrevistas 

semiestruturadas conseguimos identificar quais são as funções que os professores 

readaptados realizam na biblioteca e quais práticas educativas. 

No primeiro dia de observações realizado no início do ano letivo, verificamos 

um grande fluxo de livros didáticos nas três bibliotecas. Nesse período os docentes 

estavam selecionando e organizando os livros didáticos para posterior distribuição, 

que ocorreu nos meses de fevereiro e março. 

Figura 9 – Organização dos livros didáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

 

O processo para distribuição dos livros didáticos não ocorre da mesma forma 

nas três escolas (cada uma tem suas particularidades), na escola do Professor A 

houve uma reunião com os pais dos alunos promovida pela direção da escola que 

acontece no início do ano letivo e foram passadas todas as orientações sobre o 

cuidado com o livro e a distribuição ocorreu no final do mês de fevereiro. 

 

A distribuição ocorreu na semana posterior a essa reunião e os livros 
foram distribuídos por turma (os alunos foram encaminhados até a 
biblioteca), e entregues diretamente aos alunos mediante assinatura 
em uma planilha com especificações da quantidade de livros que os 
alunos estavam recebendo. (Diário de Campo, 25/02/2019). 
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Os professores também são responsáveis pelo recebimento dos livros 

didáticos no final do ano letivo, à medida que os alunos vão entrando de férias 

começam a devolver os livros, quando o ciclo do livro didático termina, pois ele tem 

duração de três anos os professores não recolhem, pois não há espaço na biblioteca 

uma vez que as novas remessas de livros e a reserva técnicas começam a chegar 

no último bimestre do ano letivo. Quando a nova remessa de livros começa a chegar 

os professores precisam organizar por disciplinas para facilitar a separação dos 

livros para entregarem no ano seguinte. 

Os professores comentaram que não fazem parte da escolha dos livros 

didáticos nas escolas onde trabalham, pois apenas os professores regentes se 

reúnem para fazer as indicações das coleções que querem adotar para os próximos 

anos.  

Portanto, os professores das disciplinas afins se reúnem e indicam três 

coleções para que os gestores e coordenação pedagógica possam fazer os pedidos. 

A quantidade de exemplares é encaminhada para as escolas de acordo com o 

número de alunos informado no Censo Escolar do ano anterior. Esse ano o ciclo dos 

livros didáticos do Ensino Fundamental II terminou e por esse motivo os professores 

readaptados orientaram os alunos a não devolveram os livros no final do ano pois 

não há espaço nas escolas para guardar os livros didáticos vencidos. 

O Professor B comentou que ainda há muitos livros didáticos de ciclos 

anteriores e que a direção tem feito a tentativa de doar esse material para outros 

lugares que tenham interesse, pois há livros que não foram usados anteriormente e 

pelo fato de iniciar um novo ciclo de livros didáticos em 2020 e como a biblioteca é 

pequena o espaço para guarda dos novos livros que chegaram no final do segundo 

semestre é insuficiente: 

 
O acúmulo de livros didáticos é um problema nas três escolas. 
(Diário de Campo, 21/03/2019). 

 

Essa escola é a única que desenvolve projetos elaborados pelos 

responsáveis pela biblioteca e durante os encontros contatamos que o volume de 

empréstimos realizados pelos alunos no período matutino é superior ao das outras 

escolas. 

Para fazer a comparação entre as atividades que os professores readaptados 

estão desenvolvendo nesses espaços que devem ser realizadas pelos bibliotecários 
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elaboramos o quadro a seguir comparando as informações coletadas durante a 

pesquisa com as atribuições que o profissional bibliotecário deve desempenhar na 

SEDUC/RO segundo especificações do último concurso público realizado para suprir 

duas vagas no quadro de servidores. 

Quadro 3 -  Comparativo das Atividades docente X Técnico Administrativo - 

Bibliotecário 

Professores Readaptados Bibliotecários 

✓ -Abertura e fechamento da biblioteca 
durante o seu horário de trabalho, 
manter a ordem (silêncio), organizar os 
livros nas estantes, fazer empréstimos 
domiciliares, cobrar os alunos que estão 
com empréstimos de livros atrasados, 
zelar pela organização do ambiente da 
biblioteca e realização de campanhas 
para arrecadação de livros de literatura 
infantojuvenil. 

✓ -Seleção, organização e distribuição 
dos livros didáticos para os alunos no 
início do ano letivo. 

✓ -Orientações quanto à utilização e 
conservação dos livros didáticos; 

✓ -Recebimento dos livros didáticos no 
final do ano letivo. 

✓ -Recebimento e guarda dos novos livros 
didáticos e das reservas técnicas. 

✓ Disponibilizar informação em qualquer 
suporte, gerenciar unidades como 
bibliotecas, centros de documentação, 
centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistemas de 
informação, tratar tecnicamente e 
desenvolver recursos de informação, 
disseminar informação com o objetivo 
de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento, desenvolver estudos e 
pesquisas, realizar difusão cultural e 
desenvolver ações educativas; 
 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

Os professores não fazem o tratamento técnico das informações nessas 

bibliotecas, pois essa é uma atribuição exclusiva do profissional bibliotecário assim 

como a gestão das bibliotecas, os professores são responsáveis durante seu horário 

de trabalho, mas não é atribuição deles gerenciar esses espaços educativos. 

Além dessa função, quando realizamos a entrevista os professores 

responderam também que são responsáveis pela abertura e fechamento da 

biblioteca durante o seu horário de trabalho, manter a ordem (silêncio), organizar os 

livros nas estantes, fazer empréstimos domiciliares, cobrar os alunos que estão com 

empréstimos de livros atrasados, organização do ambiente da biblioteca: 

 
Enquanto entrevistava o Professor C, tivemos que interromper a 
gravações várias vezes porque muitos anos dos 7º anos estiveram 
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na biblioteca para fazer empréstimos de livros. Não era o horário do 
intervalo. (Diário de Campo, 21/03/2019). 
 

Nesse sentido, é preciso refletir sobre a necessidade do bibliotecário ser 

apontado pelos profissionais da área e posteriormente pela Lei 12.244/2010 como 

único profissional responsável pela biblioteca escolar, uma vez que essa visão é 

questionável , pois todos os indivíduos que fazem parte da comunidade escolar 

podem ser responsáveis pela biblioteca e desenvolver atividades que englobem 

funções educativas, culturais e recreativas. (SILVA, 1999, p. 76). 

Destacamos que a publicação Lei 12.244/2010 é o resultado dos esforços de 

profissionais da área de Biblioteconomia, uma vez que há longo prazo a categoria 

vem denunciando a ausência do profissional bibliotecário e das bibliotecas no 

ambiente escolar e quando existe esses espaços o funcionamento precários. 

(CAMPELLO, 2012). 

No último concurso público realizado para contratação de dois profissionais 

para atuarem na SEDUC/RO foram ofertada duas vagas que não foram 

preenchidas, pois os aprovados no concurso público foram aprovados, mas não 

entraram em exercício. As atribuições do Cargo Técnico Administrativo – 

Bibliotecário estão especificadas no edital para contração de servidores para 

SEDUC/RO, através de concurso público realizado em 2016. 

Essas situações levantam duas questões, pois a contração de dois 

bibliotecários para atender as demandas das bibliotecas existentes no Estado de 

Rondônia é insuficiente. O fato dos profissionais que foram aprovados não terem 

tomado posse e por esse motivo os cargos continuam vagos é um alerta para o fato 

desses espaços não despertarem tanto interesse para os profissionais da área de 

Biblioteconomia. 

Nesse sentido, o poder público tem utilizado a mão-de-obra que tem 

disponível e sem preocupação com as experiências ou conhecimentos desses 

profissionais. A intenção é suprir  a carência de profissionais nesses espaços e não 

percebemos a atuação do Conselho de Classe da área de Biblioteconomia cobrando 

explicações do Governo de Rondônia sobre essa situação, por outro lado os 

professores que são remanejados para a biblioteca não estão ocupando esses 

espaços por vontade própria, mas por questões relacionadas a saúde e houve uma 

tentativa do Governo de coibir essa a prática de lotar os professores em espaços 

pedagógicos fora da sala de aula através da suspensão da Gratificação de Atividade 
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Docente, prevista no artigo 77, “a”, da Lei Complementar nº 680/2012 da 

remuneração dos professores readaptados pertencentes à  rede pública estadual de 

ensino21. 

A ação foi impetrada pelo Sindicato dos Professores no estado de Rondônia e 

julgada e essa atitude do Governo considerada a supressão da Gratificação de 

Atividade Docente considerada ilegal. 

É notório que professores não “ocupam” o lugar de um profissional 

bibliotecário, pois as funções que eles desenvolvem na biblioteca não são exclusivas 

de profissionais bibliotecários com o agravante de que não há perspectivas para 

realização de concursos para contratação de servidores para essa função nas 

escolas. Sem a presença desses profissionais certamente as bibliotecas estariam  

fechadas e não funcionariam mais, como acontece quando esses professores ficam 

doentes e precisam se ausentar do trabalho e a ausência desses profissionais causa 

um problema maior, pois na ausência deles os alunos ficam impossibilitados de 

fazer empréstimos e os livros, assim como de  usar o espaço para suas atividades 

de pesquisa. 

Acreditamos que ao invés de esperar que o poder público se organize e 

cumpra o que está estabelecido na Lei 12.244/10 que os professores que já estão 

nesses espaços recebam orientações de como desempenhar suas práticas 

educativas na biblioteca através de cursos e oficinas. Dessa forma, quando os 

profissionais bibliotecários chegarem nesses espaços por meio de concurso públicos 

poderão contar com a parceria desses professores e assim poderão trabalhar juntos, 

pois a função da Biblioteca Escolar dentro do processo de ensino e aprendizagem  

no ambiente escolar é maior do que rivalidades entre classes profissionais. 

Quando questionados sobre suas práticas educativas na biblioteca, 

responderam: 

- Professor A – Aqui é só a questão da leitura. incentivo eles aqui, 
falo na sala de aula eu sempre estimulo, vou lá falo com eles. Aqui é 
só pesquisa. 
 
- Professor B – Por meio de projeto. Projeto de Leitura (Lendo e 
escrevendo muito bem). A biblioteca desenvolve esse projeto de 
leitura, no qual semanalmente a biblioteca é visitada nos dois turnos 
pelos professores, tem um cronograma pré-estabelecido e cada dia 
da semana cabe a um professor atendendo a sua turma. Eles podem 

 
21 Dados obtidos através do processo N. 7014715-09.2018.8.22.0001 do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia, disponível em: https://ctb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/pdf-sinprof-ro-
readatpados.pdf 

https://ctb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/pdf-sinprof-ro-readatpados.pdf
https://ctb.org.br/wp-content/uploads/2018/09/pdf-sinprof-ro-readatpados.pdf
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vir aqui, emprestar o livro e a “bibliotecária” faz as listas de 
empréstimos, a professora fica com uma cópia dessa lista. Nesse 
período o aluno é livre para fazer outras visitas, tem essas visitas 
coletivas com o professor e as visitas individuais. O aluno pode vir e 
emprestar o livro nesses empréstimos ele tem o prazo para devolver 
vai de 7 a 14 dias. Dependendo do número de páginas, se for muito 
grosso 14 dias se for fino 7. Tem alunos que gostam muito de ler, 
tem muitos empréstimos. 
 
- Professor D – Olha, é como eu já falei só mesmo incentivar a 
leitura. Estamos nos apegando a isso. Principalmente na leitura e na 
pesquisa. Os professores vêm com os alunos, o professor de Língua 
Portuguesa e a professora de História para fazerem atividade de 
pesquisa. 

 

Entendemos que os professores desenvolvem na biblioteca atividades de 

orientações voltadas para alunos e professores para acesso aos livros disponíveis 

na biblioteca, pois a prática educativa de leitura e pesquisa são distintas de 

orientação ao uso do acervo, uma vez  que na prática voltada para pesquisa escolar 

é necessário assegurar nesse processo que os alunos tenham  fontes diferente fonte 

para realizarem suas  pesquisas  com objetivo pré-estabelecido para a pesquisa  

não tenha como resultado final apenas uma reprodução sem sentido, pois é 

necessário que essa prática tenha direcionamento para que os alunos façam  

interpretações críticas das informações acessadas durante a pesquisa. (MILANESI, 

1985, p. 50) 

Percebemos que a concepção que os profissionais têm sobre pesquisa na 

biblioteca é bem superficial, pois a indicação de onde localizar livros não contempla 

a prática de pesquisa, pois ela deve envolver objetivos e poderia ser desenvolvida 

pelo professor responsável pela biblioteca em parceira com os professores regentes, 

através de planejamento. 

Essas práticas devem configurar-se no espaço da biblioteca, para tanto é 

preciso organização e adequação a dinâmica da proposta pedagógica da escola e 

pode ser realizada por profissionais que tenham comprometimento em unir esforços 

para contribuir com a formação de leitores. 

Os professores B e C desenvolvem um Projeto de Leitura intitulado “Lendo e 

escrevendo muito bem” que tem como objetivo incentivar a leitura através do 

empréstimo de livros pelos educandos e também realizam campanhas para 

arrecadação de livros de literatura infanto-juvenil, uma vez que a cada livro didático 
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extraviado pelos alunos os responsáveis devem substituir esses livros por um de 

literatura infanto-juvenil. 

Essa ação dos professores é interessante, pois além da biblioteca receber os 

livros dos programas do Governo Federal, está conseguindo através dessa ação 

renovar o acervo.   

O projeto é realizado ao longo do ano e conta com a participação de alguns 

professores de Língua Portuguesa do turno vespertino. Segundo Araújo (2014, p. 

15) os projetos de leitura são relevantes porque: 

 

Estimulam o envolvimento dos alunos nas atividades; 
Se assumem como eixos centrais de um conjunto de práticas que 
unem os professores em torno de um objetivo comum; 
Exigem uma planificação, execução e avaliação comum pelos vários 
intervenientes no projeto; 
Permitem articular atividades entre a biblioteca escolar e as 
disciplinas, pensando nos currículos, mas tirando proveito da 
“transversalidade da leitura”; 
Ajudam as bibliotecas escolares/professores bibliotecários a articular 
com um maior número de turmas, de disciplinas e professores; 
Conduzem a uma maior valorização da leitura e do trabalho 
desenvolvido pela biblioteca. 

 

A biblioteca é um recurso pedagógico que auxilia no processo de  ensino e 

aprendizagem, que antecede o convívio escolar, uma vez que Freire (2006) defende  

que os alunos quando chegam na escola trazem consigo uma leitura de mundo 

desenvolvida, por meio de suas experiências que não podem ser desconsideradas 

no processo educativo cabendo a escola aprimorar esses conhecimento unindo com 

novas possibilidades e a práticas de atividades em ambientes fora do espaço da 

sala de aula como projetos de leitura que tem apresentado efeitos positivos, uma 

vez que muitos alunos não tem acesso a livros e a biblioteca possibilita esse 

contato: 

- Professor D - Trabalhar projetos de incentivo à leitura. Eu vejo que 
eles pegam um livro um pouco mais grosso e não terminam.  

 

Desse modo, é imperativo que atividades de incentivo à leitura e pesquisa 

escolar sejam valorizadas e realizadas com maior frequência, uma vez que ajudam 

no acesso ao espaço e viabiliza ao acervo e demais serviços oferecidos na 

biblioteca, fazendo com  os alunos também a valorizem e reconheçam esses 

espaços como um recurso vinculado a sua aprendizagem, uma vez que esses dois 
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processos se originam  na sala de aula e eles devem continuar na biblioteca, Para 

Volmer e Kuniz (2009, p. 32):  “A biblioteca atua como espaço de recepção e 

produção de ideias complementando outros espaços ou momentos de ensino e de 

aprendizagem”. 

De fato, a biblioteca é um local esquecido por muitos, mas nem por isso 

menos importante no processo de incentivo à leitura que contribuem com o 

aperfeiçoamento da escrita e interpretação uma vez que possibilita acesso a uma 

diversidade de conhecimentos, ampliando  as experiências e leitura de mundo dos 

educandos, quando oferece essas possibilidades a biblioteca está contribuindo para 

uma educação de qualidade. 

 

4.8 Caminhos possíveis para as práticas educativas na Biblioteca Escolar 

 

No quarto encontro, a intenção inicial era realizar a partir das percepções dos 

três primeiros encontros com os sujeitos da pesquisa uma oficina ministrada pela 

pesquisadora com o seguinte objetivo: apresentar conteúdos teóricos e práticos 

voltados para a Biblioteca Escolar. Para que dessa forma, no final da oficina os 

participantes tivessem feito troca de experiências, conhecido as especificidades da 

biblioteca Escolar, conceito, função, missão e práticas educativas para que podem 

ser organizadas nas bibliotecas das instituições de ensino onde estão atuando. Seria 

um momento dos participantes da pesquisa construíssem  coletivamente sugestões 

de práticas que pudessem ser realizadas na biblioteca. 

No entanto, não foi possível reunir todos os participantes para fazer a oficina, 

realizamos encontros individuais no horário de trabalho dos participantes onde eles 

elencaram algumas atividades que eles gostariam de desenvolver. Essas 

orientações foram feitas a partir das repostas às perguntas realizadas na entrevista, 

no contato e observações nos encontros anteriores. 

Que atividades eles poderiam planejar e desenvolver na biblioteca. Para 

esses questionamentos obtivemos as seguintes respostas: 

- Professor A – Atividades de incentivo à leitura, estimular a leitura, 
fazer trabalhos interdisciplinares. Como não tem recursos fica difícil. 
Eu fico aqui esperando. Falo: professor traga os seus alunos, tem 
muito material para pesquisa. Revistas de todas as áreas (História, 
Língua Portuguesa, Cálculo, Carta Capital, Filosofia), livros de leitura 
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e de suporte para os professores. Tanto os professores quanto os 
alunos não têm interesse em vir na biblioteca. 

- Professor C – Um projeto sobre os escritores, principalmente os 
brasileiros com cartazes. Acho que esses meninos precisam 
conhecer os nossos escritores, eles precisam aprender sobre a 
realidade brasileira. São coisas assim que eles precisam saber mais. 
Em datas especificas preparar uma programação. [...] Sobre o 
Monteiro Lobato, por exemplo, que será no próximo mês. Gosto 
muito de Gonçalves Dias e José de Alencar eu sempre gostei muito 
porque me interesso por índios. Esses meninos não conhecem esses 
escritores, só gostam desses livros de besteirinha. Precisam 
conhecer mais sobre os nossos escritores e poetas. 

 

A fala dos professores indicou que eles têm bem definido que a biblioteca tem 

a função de incentivar a leitura e que eles podem contribuir com essa prática. Desse 

modo, no quinto encontro, em consonância com as informações obtidas no encontro 

anterior, levando em consideração a realidade e  necessidades que os professores 

ponderaram planejamos de forma conjunta uma ação para realizar na biblioteca em 

alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado no Brasil no dia 18 de abril, 

homenageando o escritor brasileiro Monteiro Lobato. 

Os professores concordaram em realizar essa atividade na biblioteca que 

visava divulgar e atrair mais usuários como possibilidade de enfatizar a importância 

da literatura infanto-juvenil e da leitura, uma vez que essa função foi  mencionada 

por todos os sujeitos da pesquisa nos encontros anteriores como a mais importante. 

Nesse encontro também preparamos um instrumental, Apêndice – C, com 

alguns conceitos, função e missão da biblioteca para que os professores 

percebessem que a biblioteca é um recurso pedagógico com função e missão que 

vão além do incentivo à leitura. 

Planejamos através das indicações dos professores a atividade denominada 

Dia do Livro Infantil como forma de homenagear o escritor Monteiro Lobato por suas 

contribuições no campo literário, teve como objetivo desenvolver uma ação na 

Biblioteca Escolar organizada pelos professores responsáveis pela biblioteca para 

homenagear Monteiro Lobato e sua importância para o incentivo à leitura e os 

personagens que marcaram várias gerações. 

Esta atividade teve como objetivo divulgar para comunidade escolar o Dia 

Nacional do Livro Infantil e a biografia de Monteiro Lobato. 

Para tanto, os professores pesquisaram sobre o escritor Monteiro Lobato, 

seus principais personagens, obras produzidas e posteriormente produziram um 
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mural com a biografia do autor, suas obras e personagens literários para ficarem 

expostos na biblioteca. Monteiro Lobato escreveu clássicos da Literatura Infanto-

juvenil como o Sítio do Pica-Pau Amarelo lançado em 1939 que narrava histórias 

dos personagens de Dona Benta, Emília, Visconde de Sabugosa, Narizinho, 

Pedrinho, Tia Nastácia, Cuca, Tio Barnabé, Saci Pererê, Rabicó, Quindim, 

Conselheiro, Besouros Casca e Cascadura e Elias Turco marcaram essa obra de 

Monteiro Lobato. As obras que antecederam a publicação do Sítio do Pica pau 

Amarelo foram: o livro Narizinho Arrebitado. O Saci (1921), Fábulas de Narizinho 

(1921), O Marquês de Rabicó (1922), O Noivado de Narizinho (1927), Reinações de 

Narizinho (1931), As Caçadas de Pedrinho (1933), Emília no País da Gramática 

(1934), Geografia de Dona Benta (1935) e Histórias de Tia Anastácia (1937). 

(GIARETTA, 2008, p.55-56) 

 

Figura 10 – Planejamento da Atividade Dia Nacional do Livro Infantil 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

 

De forma conjunta com os professores após fazer a pesquisa sobre a 

biografia, obras e principais personagens criados por Monteiro Lobato foi 

confeccionado um painel com essas informações que ficaram expostos para os 

usuários da biblioteca ao longo de uma semana. 

 Enfatizamos a importância dos personagens criados por Monteiro Lobato e 

que as obras de autores brasileiros que são verdadeiros clássicos da Literatura 

Infanto-juvenil devem ser destacadas dentro do espaço da Biblioteca Escolar 

principalmente no período dedicado para esse e outros autores. 
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Os professores fizeram o levantamento dos alunos que mais realizaram 

empréstimos no período de 12/02/2019 até 18/04/2019 para que ficassem em 

destaque durante a execução da ação que aconteceu no período de 22/04 até 

26/04/2019. 

Figura 11 – Exposição com nomes dos leitores do mês 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

No sexto encontro, ocorreu a ação que contou com a exposição das obras de 

Monteiro Lobato que fazem parte do acervo, selecionadas pelos professores e 

disponibilizadas em um local de destaque. O mural ficou exposto na biblioteca com 

as informações sobre o escritor contendo biografia, principais obras e os 

personagens mais marcantes. 

Figura 12 – Mural com a bibliografia de Monteiro Lobato 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2019. 
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Foram confeccionados e distribuídos ao longo da semana marcadores de 

páginas com frases sobre o livro e a importância da leitura para os alunos que 

frequentaram a biblioteca durante o período de realização da ação. 

O sétimo encontro ocorreu no final do mês de maio/2019 de forma individual 

com os professores para avaliação sobre todo o processo vivenciado ao longo dos 

encontros e principalmente da atividade sobre Dia Nacional do Livro Infantil, após o 

feedback fizemos um novo convite para realizarmos a oficina sobre Práticas 

Pedagógicas na Biblioteca Escolar, contudo não conseguimos realizar, pois os 

professores alegaram que não podiam participar por causa do calendário escolar , 

pois há muitas atividades na escola nesse período o que inviabilizaria a participação 

deles na oficina. 

A ideia da oficina surgiu a partir as respostas ao questionamento sobre quais 

obstáculos eles enfrentavam para realizar suas práticas pedagógicas na Biblioteca 

Escolar. 

- Professor A – Faltam recursos. Faltam equipamentos. Fontes de 
pesquisas atualizadas. 

- Professor B - Faltam orientações sobre o que podemos desenvolver na 
biblioteca. 

- Professor C – Falta, quem sabe um curso de reciclagem para bibliotecário, 
seria bom. Para ensinar, um livro para ensinar o que tenho que fazer. Eu já 
trabalhei em arquivo e tenho uma noção de como organizar. Eu acho que o 
Bibliotecário mesmo tem ideias, ele foi formado para isso. Eu gostaria de 
saber o que eu preciso fazer. Eu coloquei essas plaquinhas e arrumei os 
dicionários e queria saber se é assim mesmo. Organizei de uma maneira 
que quando os professores chegarem possam encontrar para quando eles 
vierem fazer as pesquisas. Então, uma reciclagem. Orientações de como 
trabalhar na biblioteca feito por um bibliotecário formado. 

- Professor D – Mais orientações do que devo fazer aqui. Acredito que 
agora tem tanta coisa mais nova, né? Precisa saber coisas diferentes, quem 
sabe um novo aprendizado. Alguém da área passar orientações, mostrar o 
que pode ser feito. A SEDUC podia passar para várias pessoas, não só 
mim. A gente precisa ficar atualizado, informando. 

 

Ecoaram questões sobre a falta de investimento em recursos materiais e 

ausência de orientações sobre suas funções na biblioteca como professor 

remanejado e de que forma trabalhar na biblioteca. Por isso tentamos realizar a 

oficina para esses profissionais participassem. 

Tentamos realizar a oficina no mês de agosto, mas não foi possível devido ao 

problema para reunir os professores em um mesmo horário, já que alguns trabalham 
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no período matutino e outros vespertinos ambos alegaram que não poderiam 

participar se não fosse em seu no horário de trabalho. 

No oitavo encontro, diante da impossibilidade de reunir os participantes da 

pesquisa, organizamos e levamos a sistematização de algumas atividades sugeridas 

por eles em encontros anteriores para selecionarmos uma que  poderíamos realizar 

na biblioteca e para que avaliassem a viabilidade de realização da prática, 

solicitamos que os professores fizessem  sugestões. 

Eles solicitaram que fosse planejada uma atividade de incentivo à leitura, 

propomos aos professores responsáveis pela biblioteca a realização de uma prática 

educativa que envolveria professor responsável pela biblioteca, professor regente e 

alunos, devido as atividades do calendário escolar, licença e a falta de estrutura em 

uma dessas bibliotecas realizamos a atividade em uma dessas escolas. 

Percebemos que a indicação dessa atividade voltada para o incentivo à leitura 

tem profunda relação com o olhar dos participantes sobre a função que eles 

atribuem para a biblioteca que está atrelada a prática de leitura. 

Assim, conseguimos planejar, organizar e executar uma prática educativa no 

mês de outubro com a participação do professor responsável pela biblioteca, 

professor regente e alunos. Dessa forma, com sugestões dos professores 

readaptados e professor regente realizamos a Prática Educativa: (RE)conhecendo a 

biblioteca escolar por meio da contação de histórias. 

O Objetivo é fazer com que os alunos compreendam as características dos 

gêneros conto e fábula. Por meio dos elementos que estruturam a narrativa 

(personagens, cenários, enredo e foco narrativo), dialogar com os educandos sobre 

a importância de ler e contar histórias, introduzir os gêneros conto e fábula e 

exemplificar a distinção entre eles. 

Nessa atividade, trabalhamos com o alunos através técnica de contação de 

histórias como é a organização e o funcionamento da biblioteca. 

Os materiais didáticos utilizados foram Livros de literatura com as histórias: 

“Biblioteca??? Uma biblioteca pode fazer milagres!” (Fábula) e “Na Porta da Padaria” 

(conto). Lápis de cor, papel sulfite, fantoches com os personagens da história. 

Para realizar essa atividade organizamos o espaço de forma lúdica. Com  um 

tapete temático e um cenário para contação de histórias com fantoches para 

despertar a curiosidade dos alunos. 
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Iniciamos com a história: “Biblioteca??? Uma biblioteca pode fazer milagres!” 

da autora Lorenz Pauli (2012). 

Após essa história conversamos sobre a relação entre a história e o espaço 

onde eles estavam, falamos sobre a biblioteca, sua importância, funcionamento, 

regras,  horário de funcionamento e sobre a organização do acervo. 

Fizemos uma breve explanação sobre os gêneros literários conto e fábula, 

suas características e a distinção entre eles. 

Para realizar essa prática contamos com a cooperação de um professor de 

outro espaço educativo que colaborou com a Contação de Histórias, pois os 

professores da escola onde realizamos a atividade mencionaram que não se 

sentiam seguros em contar histórias, mas que seria importante e despertaria a 

atenção dos alunos, por isso mantivemos a atividades. 

 

Figura 13 – Contação de histórias com Fantoches 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

 

É importante que os professores percebam que não precisam trabalhar 

sozinhos para realizar atividades lúdicas ou de outra natureza da biblioteca que é 

possível contar com o apoio de profissionais de outras instituições e que a 

cooperação pode ser em forma de convite para palestrantes ou especialistas em 

temáticas que o responsável da biblioteca julgar importante para comunidade 

escolar. 

A biblioteca espaço no ambiente escolar deve ser visto como complemento 

das ações desenvolvidos pelos docentes em sala de aula e deve oferecer serviços 
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que contribuíam com a ampliação do conhecimento discente, servindo como uma 

extensão da sala de aula. Para Chagas (2016, p.5): 

 
A biblioteca tem sido um lugar pouco atrativo e sem função 
educativa. O que se espera é que biblioteca e escola realizem um 
trabalho em conjunto, isto é, de mão dupla. Enfim, a verdadeira 
inovação da escola será, com certeza, modificar em profundidade as 
regras de interação entre o leitor, a leitura e a biblioteca e que tenha 
função educativa. 

 
Essas atividades quando realizadas na biblioteca contribuem para divulgação 

do espaço e ações de forma cooperativa com outros docentes contribuem para que 

a biblioteca cumpra sua função educativa, tenha significado dentro do ambiente 

escolar, quando unimos teoria com atividades lúdicas implicam em atrair atenção do 

educando, por isso ao usar a técnica da contação de histórias para que o aluno 

percebesse a função da biblioteca e o seu funcionamento auxiliará nas suas futuras 

buscas no acervo e na distinção entre os gêneros conto e fábula. As práticas 

educativas realizadas em cooperação entre o responsável pela biblioteca e 

professor regente através de planejamento ampliam as relações entre esses sujeitos 

que terão impacto no processo de ensino e aprendizagem, é preciso que a biblioteca 

realize atividades educativas usando a biblioteca como extensão da sala de aula e 

de fato como recurso pedagógico. 

 

Figura 14 – Contação de história na Biblioteca Escolar 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 
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Por isso, é fundamental que sejam realizadas atividades explorando as 

potencialidades desse espaço educativo uma vez que a biblioteca não sobrevive de 

forma isolada dentro do ambiente escolar. 

 

Figura 15 - Alunos produzindo textos e desenhando após a prática educativa 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

 

Figura 16 – Alunos produzindo textos e desenhando após a prática educativa 

 

Fonte: Coleta de dados, 2019. 

 

Finalizamos a ação educativa, solicitando que os educandos produzissem um 

texto ou desenho que tivesse relação com os assuntos abordados nas histórias. 

Essa atividade foi realizada no período matutino, no horário das 7h30 às 9h50 com 

uma turma com média de 25 (vinte e cinco) alunos do 6º Ano. 
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No último encontro, organizamos uma avaliação com professor regente que 

participou da prática educativa e o professor responsável pela biblioteca, que teve 

como objetivo saber as impressões e o impacto que a atividade causou nos 

professores. 

Levamos a sistematização de quatro práticas educativas, o esboço do produto 

educacional, para que os professores avaliassem e dessem suas contribuições para 

elaboração final. Além de contribuírem com sugestões de novas práticas solicitaram 

que incluíssemos propostas de organização do acervo e algumas informações sobre 

conceitos, objetivos, função e missão da biblioteca para facilitar o trabalho de outros 

profissionais. 

É imperativo que gestores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e 

educandos percebam a importância da biblioteca escolar para o desenvolvimento 

cultural, social e intelectual dos sujeitos que estão ampliando seus conhecimentos 

no ambiente escolar, que consigam de forma coletiva dar significados eficazes à 

biblioteca e que incentivem o uso desses espaços educativos. 

Desse modo, enfatizamos que a biblioteca é um recuso pedagógico que tem 

funções que vão além de distribuição, organização e recolhimento de livros 

didáticos, empréstimos e devolução de livros. É um espaço que deve despertar o 

interesse pela leitura, uma vez que muitos alunos têm seu primeiro acesso a livros 

de literatura na Biblioteca Escolar, por isso a importância de atividades sobre leitura 

são imprescindíveis. 

O professor responsável pela biblioteca pode contribuir com esse espaço, não 

apenas com orientações para o acesso ao acervo, mas com seus  saberes, uma vez 

que os saberes da experiência e do conhecimento são  essenciais para profissão 

docente. Esses conhecimentos são inacabados, fazem parte de um processo 

contínuo e o docente deve buscar constantemente a atualização dos seus métodos 

de ensino. (PIMENTA, 1999, p. 24). 

Na próxima seção delinearemos como ocorreu a construção do produto 

educacional resultado da aplicação desta pesquisa. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL: PROPOSTA DE AÇÕES EDUCATIVAS NA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca remete a movimento, circulação de pessoas, conhecimentos. 

Deve ser um lugar belo, organizado, agradável. um universo de possibilidades não 

pode ser sinônimo de depósito (lugar estático, parado, sem vida), mas leve, 

profundo, misterioso, que transporte seus usuários a imensidão do mar onde o 

conhecimento emerge. 

A Biblioteca Escolar é um mar de aprendizados para quem chega para quem 

vai para quem busca informações e novos saberes ancorados nas estantes da 

biblioteca, por meio de seus suportes físicos e digitais (livros, periódicos, dicionários, 

e-books). Nesse mar encontramos discursos do tempo, da história, em um grande 

infinito de possibilidades de aprendizados, movimento de pessoas e lugar de 

ancoragens, pois os que buscam conhecimento nesses espaços aportam para 

realizar suas pesquisas, leituras, empréstimos e, em seguida, seguem suas viagens 

rumo ao novo. 

As experiências vivenciadas durante o caminhar da pesquisa de mestrado e 

as contribuições dos participantes nos motivaram a sistematizar e disponibilizar 

sugestões de práticas educativas direcionadas aos professores responsáveis pela 

biblioteca e que podem ser empreendidas nesse espaço educativo e que certamente 

chamará a atenção dos discentes dando a biblioteca seu lugar como recurso 

pedagógico dentro do ambiente escolar, podendo modificar o olhar da comunidade e 

dar um novo sentido para esse espaço educativo. 

O resultado de observações, encontros e prática educativa que foram 

realizados com o intuito de estimular o uso das Bibliotecas Escolares como recurso 

pedagógico auxiliando no processo de ensino e aprendizagem nas escolas da rede 

estadual de ensino do Estado de Rondônia teve como resultado um plano de ações 

educativas voltado para alunos do Ensino Fundamental II. 

Desse modo, o Produto Educacional intitulado “Mar de aprendizados, 

ancoragens educativas: possibilidades de ações pedagógicas na Biblioteca Escolar” 

apresenta possibilidades de práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas ao 

longo do ano letivo na Biblioteca Escolar contendo conceitos, função, missão e 

orientações para organização do acervo bibliográfico dessas instituições com um 
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instrumental para auxiliar no controle de empréstimos, pois há escolas onde o 

registro ainda é feito por meio de anotações em um caderno.  

Para tanto, é importante a participação dos professores readaptados que são 

responsáveis pela biblioteca escolar, dos gestores e dos professores regentes, para 

que discutam de que forma podem utilizar a biblioteca para desenvolver suas 

práticas educativas e assim contribuam para que sua função Pedagógica como 

recurso que auxilia no processo de ensino e aprendizagem seja concretizado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar quais práticas educativas 

professores readaptados de três instituições de ensino desenvolvem na Biblioteca 

Escolar de Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino localizadas na região 

central da cidade de Porto Velho-RO.  

Partimos do diagnóstico sobre a realidade da Biblioteca Escolar da cidade de 

Porto Velho (RO), obtidos através da pesquisa realizada por Hübner, Pimenta e 

Soeiro (2019, p. 175), onde constatou-se que essas unidades de informação 

localizadas dentro do ambiente escolar não contam com a presença de um 

profissional bibliotecário e sim com a presença de professores que estão sendo 

remanejados para esses espaços educacionais, essa prática da SEDUC vem sendo 

recorrente, pois devido ao adoecimento esses profissionais acabam não tendo 

condições de continuar em sala de aula. 

O professor ainda que não exerça à docência, por motivo de adoecimento, 

continua ocupando o lugar de docente, em um outro espaço educativo, mas deve 

continuar desenvolvendo suas práticas pedagógicas, contudo nem todos os 

professores que estão nesses espaços educativos demonstram que tem interesse 

ou intenção de realizar ações educativas na biblioteca. 

Após o levantamento das produções científicas sobre essa temática 

constatou-se que esse assunto é pouco pesquisado no Brasil e os artigos “A voz de 

sujeitos-readaptados em discurso: o lugar do bibliotecário”, publicado por Bastos, et 

al. (2010) teve objetivos e metodologia diferente dessa pesquisa e faz uma década 

que foi publicado. Outra pesquisa sobre a temática intitulada “Discurso utilizado por 

professores readaptados em bibliotecas escolares de Criciúma (SC): o 

(des)comprometimento com a leitura no âmbito escolar, onde a autora afirma que a 

acomodação, desmotivação com a carreira relacionadas a condição de readaptação, 

prejudica o trabalho da leitura na escola. 

A pesquisa revelou que os professores estão lotados nesses espaços por 

motivo de adoecimento, a formação desses professores é em áreas como a 

Pedagogia, Letras Português, Biologia e Geografia, alguns se sentem 

desvalorizados e desmotivados por terem sido lotados na biblioteca e nesse caso 

esse profissional enxerga esse espaço de trabalho como castigo. 
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Nas observações durante os encontros e solicitação para realizar a pesquisa, 

verificou-se que apenas um dos gestores tem preocupação com o espaço e mostrou 

interesse no desenvolvimento da pesquisa porque reconhece a importância da 

biblioteca para o ambiente escolar e desejava que o professor pudesse ter uma 

participação mais efetiva na biblioteca. 

Ao analisar os PPP das três escolas foi possível verificar que os documentos 

tem uma seção sobre a biblioteca. Essas seções que abordam sobre a função da 

Biblioteca Escolar “são iguais”. Os professores não têm conhecimento das funções 

da biblioteca e das atribuições que devem ser desempenhadas pelos profissionais 

que estão lotados naquele espaço. Contudo é primordial que esses profissionais 

participem da elaboração da proposta pedagógica da escola e contribua na 

organização de atividades voltadas para o plano docente e dessa forma com ações 

pedagógica na biblioteca. 

Identificamos através dos memoriais que os docentes não relataram suas 

experiências com a leitura nem como frequentadores da biblioteca, mas que seus 

saberes foram adquiridos nas instituições de ensino por onde passaram, da 

convivência familiar, da interação com os educandos, gestão escolar e com os 

colegas de trabalho ao longo da sua trajetória escolar e profissional. 

As atividades que os professores readaptados efetuam nas bibliotecas dessas 

escolas são: abertura e fechamento da biblioteca durante o seu horário de trabalho, 

manter a ordem (silêncio), organização dos livros nas estantes, fazer empréstimos 

domiciliares, cobrar os alunos que estão com empréstimos de livros atrasados, zelar 

pela organização do ambiente da biblioteca; seleção, organização e distribuição dos 

livros didáticos para os alunos no início do ano letivo; recebimento dos livros 

didáticos no final do ano letivo; recebimento e guarda dos novos livros didáticos e 

das reservas técnicas. 

E as práticas Educativas que desenvolvem são projetos de leitura, alguns 

professores afirmaram que as práticas são de leitura e pesquisa, contudo 

verificamos que eles apenas indicam onde os alunos podem encontrar os livros para 

empréstimo do gênero literário. 

Esses profissionais não sabem qual é a função da Biblioteca Escolar e não 

desenvolvem atividades com a parceria com os professores regentes da escola,  

ambos afirmaram que não receberam orientação sobre o seu papel como 

responsável pela biblioteca. 
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Após os encontros iniciais, partindo das especificações dos professores sobre 

as dificuldades que eles encontravam para desempenhar suas práticas educativas 

na biblioteca, pois não recebem orientações da SEDUC/RO e da direção das 

escolas sobre sua função na biblioteca e isso dificulta suas atividades na biblioteca, 

por isso formulamos uma oficina para esses profissionais sobre Práticas 

Pedagógicas na biblioteca escolar, contudo os servidores não participaram. 

Realizamos encontros de forma individual pela dificuldade em reunir esses 

profissionais em um mesmo horário, pois alguns trabalham no horário matutino e 

outros no vespertino e essa situação inviabilizou que realizamos grupos focais ou 

rodas de conversas. 

Portanto, após a realização dos encontros e contando com as sugestões e 

colaboração dos participantes elaboramos o produto educacional “Mar de 

aprendizagens, ancoragens educativas: possibilidades de práticas pedagógicas na 

biblioteca escolar”, resultado das observações, encontros e atividades que 

realizamos na biblioteca com os professores readaptados. 

A Biblioteca Escolar deve ser um espaço que ofereça múltiplas possibilidades 

para a comunidade escolar e essas propostas de práticas pedagógicas 

apresentadas podem ser desenvolvidas pelo professor readaptado em parceria com 

os professores que estão em sala de aula e devem ser feitas prioritariamente  na 

biblioteca, pois serão um estímulo para os educandos frequentarem e muitas vezes 

conhecerem esse espaço educativo imaginação e despertando a curiosidade para 

que busquem novas leituras e dessa forma serão de fato um espaço de 

possibilidades que vão além do empréstimo de livros. 

Por meio da pesquisa e formulação dessas propostas foi possível vivenciar  o 

verdadeiro significado da biblioteca escolar e como atividades dessa natureza tem 

grande relevância no processo de ensino e aprendizagem principalmente quando 

envolvemos disciplinas da área de Humanas (Arte, Filosofia, História Língua 

Portuguesa e Sociologia) porque elas  devem desempenhar no ambiente escolar a 

função de formar cidadãos críticos, devendo primar principalmente pela 

especificidade dos alunos que fazem parte do ambiente escolar. 

Sabemos que nem todos os professores readaptados que desenvolvem suas 

atividades nas bibliotecas tem se esforçado para cumprir essa nova função 

pedagógica onde não receberam formação, informação e nem  incentivo, pois não 

são orientados pela SEDUC/RO sobre suas novas atribuições e nem os gestores 
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que trabalham com esses professores, contudo [...] “a verdadeira mudança 

metodológica e a melhora real do ensino passa, unicamente pela ação dos 

professores, por sua atitude e seu profissionalismo”. (DURBAN ROCA, 2012, p.10). 

Por isso, é possível através de orientações, planejamento e apoio da gestão 

escolar desenvolver ações educativas que certamente contribuirão no processo de 

ensino e aprendizagem e no trabalho docente fora da sala de aula, uma vez que os 

professores readaptados continuam tendo uma função dentro do ambiente escolar e 

precisam de subsídios para desenvolver o seu trabalho dentro dessa nova realidade 

laboral, por isso é importante que tenham consciência que continuam tendo um 

papel importante como educador embora não já não estejam desempenhando suas 

atividades dentro do espaço da sala de aula. 

O espaço da biblioteca na escola e certamente a promoção dessas 

atividades, contribuirão de forma positivo para que a biblioteca desempenhe suas 

funções, missões e objetivos e dessa forma auxilie despertando a criatividade nos 

discentes e melhorando no desempenho escolar. Ressaltamos que  formulamos 

propostas, possiblidades  que podem ser realizadas com baixo custo e adaptadas 

para vários espaços educativos que tenham biblioteca escolar e profissionais com 

desejo de dar sentido a esse espaço educativo. 

Desejamos que essas possibilidades que não têm a pretensão de ser uma 

fórmula exata, uma vez que cada escoa tem suas especificidades, que auxilie  no 

trabalho dos docentes  readaptados e que sejam norteadores para esses 

profissionais diante desse desafio laboral continuem desenvolvendo suas práticas 

nesse novo espaço educativo. 

É importante que a SEDUC/RO ofereça formações para esses professores e 

demais servidores que trabalham nesses espaços educativos que não contam com o 

profissional bibliotecário e através de parceria com a UNIR, com o corpo docente do 

curso Biblioteconomia e Ciências da Informação e Documentação e do Curso de 

Pedagogia por meio do Grupo de pesquisa MENMOS, que vem realizando um papel 

de relevância com pesquisas sobre Biblioteca Escolar no âmbito do Estado de 

Rondônia elaborem um plano de ação para que as bibliotecas escolares tenham um 

planejamento de ações, essa foi a ideia inicial da pesquisa, contudo para elaborar 

um plano de ação é necessário ampla participação dos profissionais que atuam na 

biblioteca. 
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Verificamos que as bibliotecas escolares não estão distantes das dificuldades 

elencadas por Pimenta (2011, p. 9) no período escolanovista, uma vez que, no 

percurso da pesquisa nos deparamos com bibliotecas funcionando em espaços 

improvisados, com iluminação e ventilação inadequadas, acervos desatualizados e 

sem o tratamento técnico das informações. “Necessitamos de contextos físicos que 

facilitem o encontro pessoal e que estejam preparados para a ação educacional. 

Espaços em que se possa estar de modo cômodo e que, por sua vez, permitam a 

conexão com as tecnologias digitais”. (DURBAN ROCA, 2012, p. 11). 

Além de muitos espaços que são utilizados como Biblioteca Escolar não 

serem atrativos para os usuários pela falta de infraestrutura os horários de 

funcionamento também atrapalham o acesso pelo público alvo, pois as bibliotecas 

fazem atendimento durante o horário escolar e geralmente fecha no intervalo e no 

final das aulas, essa situação faz com que os usuários tenham que se adequar 

quando possível ao horário que a biblioteca está aberta e quando o servidor 

responsável pela biblioteca adoece ou não pode trabalhar por outro motivo esse 

espaço educativo permanece fechado e acaba não atendendo as necessidades da 

comunidade escolar. 

Por meio dessa pesquisa nos transportamos para a realidade desse espaço 

educativo que persiste em perpetuar o discurso da miséria da Biblioteca Escolar 

(SILVA, 1999), por isso é imperativo que os professores readaptados se 

reconheçam como sujeitos de transformação e percebam que sempre é possível 

aprender e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. 

A Biblioteca Escolar desempenha um papel primordial no processo de ensino 

e aprendizagem quando desperta o pensamento crítico, por meio de atividades que 

estimulam habilidades de leitura entrelaçando com aspectos lúdicos, promovendo a 

valorização do outro, precisamos de bibliotecas que ofereçam esses aspectos a 

comunidade escolar. 

Para tanto é necessário que não apenas o professor readaptado, mas 

também gestores, coordenação pedagógica, apoio pedagógico e demais docentes 

vejam a biblioteca como um espaço de múltiplas possiblidades, como recurso 

pedagógico que tem potencialidades de estimular a criatividade e despertar o senso 

crítico dos alunos, contribuindo com aprendizagens que vão além da sala de aula, 

uma vez que a educação é promotora da transformação das pessoas. (FREIRE, 

2014). 
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Deste modo, para que a Biblioteca Escolar tenha papel de transformação é 

necessário que conte, em seus espaços, com profissionais comprometidos com a 

Educação, que queriam está naquele ambiente educativo e dessa forma fazer a 

diferença, pois ser professor é querer fazer a diferença diariamente no ambiente 

educativo e não existe lugar mais propício na escola para promover ações que 

promovam mudanças significativas na forma dos envolvidos no processo educativo 

verem o mundo ao seu redor, portanto, façamos a diferença. 

Analisando os dados obtidos e confrontando-os com os objetivos inicialmente 

propostos por esta pesquisa, infere-se que foram atingidos, uma vez que as 

atividades e práticas educativas dos professores readaptados de três escolas 

públicas da Rede de Ensino do Estado de Rondônia da cidade de Porto Velho foram 

delimitadas e através da colaboração entre pesquisadora e participantes foi  

discutido, refletido e posteriormente sistematizado um plano com ações educativas 

para auxiliar os professores readaptados em suas atividades na Biblioteca Escolar. 

Consequentemente, este estudo contribuirá para a área de Educação, pois os 

resultados servirão como subsídio para futuras pesquisas na área de 

Biblioteconomia Escolar, principalmente, no âmbito da Região Norte e do Estado de 

Rondônia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE – A 

1º ENCONTRO: PRODUZINDO MEMÓRIAS 

Prezados colegas, primeiramente agradecemos a sua participação na 

pesquisa e na oportunidade solicitamos a gentileza em realizar a leitura deste texto 

inicial para o nosso encontro. 

 

CONTA-ME AGORA! as narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa 

e no ensino 

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si 

próprias e aos outros [...] é possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, 

que o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria 

experiência. (CUNHA, 1997, p.2). 

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebese que 

reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados.  (CUNHA, 1997, p.2). 

Ao mesmo tempo que o sujeito organiza suas ideias para o relato quer 

escrito, quer oral ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba 

fazendo uma autoanálise que lhe cria novas bases de compreensão de sua própria 

prática. (CUNHA,1997, p. 2). 

 

Memoriais de formação: o dizer da experiência na escrita ou a escrita como 

experiência 

 

Enquanto as histórias de vida podem abranger a totalidade de uma vida e são 

produzidas por diferentes grupos de produtores de escrita, os memoriais têm 

finalidade específica e autores/narradores, pertencentes a grupos mais restritos, que 

os produzem em contexto determinado. No contexto brasileiro, geralmente, são 

elaborados por professores e/ou alunos do sistema de Ensino Superior. 

A escrita de memoriais pressupõe que o sujeito produz e busca refletir sobre 

o seu saber ao longo do percurso de vida, saber este que está em processo de 

construção e de reconstrução permanente. Na escrita, o sujeito precisa se 
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referenciar no conhecimento que já possui, compará-lo com o novo que se 

apresenta e construir sentidos para suas trajetórias. (PILLAR; PONTES, 2014, p. 

416). 

 

Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários a Prática Educativa 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que 

quase se confunde com a prática. O seu "distanciamento" epistemológico da prática 

enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer em torno da 

superação da ingenuidade pela rigorosidade. 

Por outro lado, que quanto mais me assumo como estou assim, mas me torno 

capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para 

o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de si 

numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para mudar e 

de cujo processo se faz necessariamente sujeito também (FREIRE, 1996, p. 22). 

 

Os saberes da experiência do professor e suas implicações na prática 

pedagógica 

A experiência não exclui a história de vida do professor, razão pela qual Tardif 

caracteriza o saber da experiência como um saber existencial, que não se dissocia 

da vivência do professor, que carrega as marcas não só da profissionalidade, mas 

também da sua identidade, do seu modo de agir e, principalmente, da sua maneira 

de ser. 

É inquestionável que o saber da experiência seja um saber que evolui, que 

acontece no dia a da escola, que se dinamiza e, por isso mesmo, se transforma e se 

constrói na vida do professor, na sua história profissional. (LOPES, 2009, p.8). 

 

Memorial 

O memorial é um gênero textual rico e dinâmico que se insere na “ordem do 

relatar”, isto é, gênero que relata fatos da memória, documentação de experiências 

humanas vivenciadas. (ARCOVERDE, 2007, p. 2). 
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O memorial pode ser considerado, ainda, como um gênero que oportuniza as 

pessoas expressarem a construção de sua identidade, registrando emoções, 

descobertas e sucessos que marcam a sua trajetória. É uma espécie de “diário”, no 

qual você pode escrever suas vivências e reflexões. (ARCOVERDE, 2007, p. 2). 

É também um gênero que pode ser usado para que você marque o percurso 

de sua prática, enquanto estudante ou profissional, refletindo sobre vários momentos 

dos “eventos” dos quais você participa e ainda sobre sua própria ação. 

(ARCOVERDE, 2007, p. 2). 

Como você vê, no gênero memorial, o autor é ao mesmo tempo 

escritor/narrador/ personagem da sua história. De modo geral, podemos dizer que se 

trata de um texto em que os acontecimentos são narrados geralmente na primeira 

pessoa do singular, numa sequência definida, a partir das memórias e das escolhas 

do autor, para registrar a própria experiência e, como todo texto escrito, para 

produzir certos efeitos nos possíveis leitores. (ARCOVERDE, 2007, p. 2). 
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APÊNDICE – B 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Que atividades você consegue desenvolver como responsável pela Biblioteca 

Escolar? 

 

Que práticas pedagógicas você consegue desenvolver na Biblioteca  Escolar? 

 

Na sua concepção, qual é a função da Biblioteca Escolar?  

 

Você como professor responsável pela Biblioteca Escolar participou de cursos ou 

capacitação sobre esse ambiente escolar onde está atuando? 

 

O que falta, na sua concepção e quais os obstáculos para realizar a sua prática 

pedagógica na Biblioteca Escolar? 

 

A partir da realidade da escola, que atividades podem ser desenvolvidas na sua 

Biblioteca Escolar?   
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APÊNDICE – C 

 

CONCEITO E FUNÇÕES DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

Conceito, Objetivos e Funções da Biblioteca Escolar  

 

O que é Biblioteca Escolar? 

De acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 1994): “A biblioteca escolar proporciona 

informação e ideias que são fundamentais para o funcionamento com sucesso em 

nossa sociedade contemporânea com base em informações e conhecimento. Ela 

proporciona aos alunos competências para a aprendizagem ao longo da vida e ajuda 

a desenvolver a sua imaginação, permitindo-lhes realizar-se na vida como cidadãos 

responsáveis”. 

Biblioteca escolar é “um espaço de aprendizagem físico e digital, onde a 

leitura, o questionamento, a pesquisa, o pensamento, a imaginação e a criatividade 

são centrais para conduzir o estudante na sua trajetória da informação para o 

conhecimento, em direção ao seu crescimento pessoal, social e cultural (IFLA 

School Library Guidelines, 2015, p. 16). 

Objetivos Básicos da Biblioteca Escolar 

Para Hillesheim e Fachin (1999, p. 68), os objetivos básicos da biblioteca 

escolar são: 

❖ 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 de ensino-aprendizagem, dentro dos princípios 

exigidos pela moderna pedagogia; 
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❖ proporcionar aos professores e alunos condições de constante atualização 

de conhecimento 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 informações e/ou lazer; 

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

recreativos e de informações. 

 

Funções da Biblioteca Escolar: 

As funções da biblioteca escolar servem de alicerce para o desempenho dos 

seus objetivos e do seu papel dentro da instituição de ensino. São três as funções 

básicas da biblioteca escolar (HILLESHEIM; FACHIN, 1999, p. 69-70): 

❖ Função educativa: serve de suporte no desenvolvimento de atividades 

curriculares para a melhoria do ensino, funcionando como instrumento de 

formação do indivíduo; 

❖ Função cultural e social: é um espaço em que os produtos da cultura 

(livros, jornais, revistas, gibis, mapas, etc.) são disponibilizados para 

comunidade escolar, ou até para a comunidade em geral, possibilitando o 

acesso à informação e a transmissão de conhecimento por meio da 

convivência entre pessoas de diferentes faixa etárias, raças, classes 

sociais e experiências; 

❖ Função recreativa/educativa: permite que o usuário construa um novo 

conceito de biblioteca e passe a frequentá-la não apenas por obrigação, 

mas por lazer e prazer; estimulando o gosto pela leitura desde os primeiros 

anos escolares da criança. 


