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RESUMO

Trata do tema Letramento Informacional no âmbito das bibliotecas escolares,
apresentando os conceitos e origem do termo através de uma revisão de literatura
de autores relevantes da área tanto na produção acadêmica nacional quanto
internacional. Apresenta características e competências que o profissional
bibliotecário precisa ter e desenvolver para atuar no âmbito escolar, objetivando
programas de letramento. Relata um estudo de caso do Colégio Marista
Arquidiocesano de São Paulo onde as práticas e habilidades desenvolvidas no
processo de aprendizagem do usuário, bem como os recursos disponíveis nas
bibliotecas foram observadas.

Palavras-chave: Letramento Informacional; Biblioteca Escolar; Competência
Informacional; Recursos Informacionais

ABSTRACT

This academic work approaches issues regarding Information Literacy and its
practices in school libraries. It introduces concepts, definitions and origins of the
term through a literature review, including relevant authors and articles published
nationally and internationally. It presents characteristics and skills that librarians must
have and develop for working in school libraries, aiming literacy practices. Reports a
case study at the library of the Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo where
the practices and activities developed aiming user´s information literacy, as well as,
the available products and services offered were observed.

Keywords: Information Literacy; School Libraries; Information Resources.
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1 INTRODUÇÃO

O Letramento Informacional visa o desenvolvimento de leitores capazes
de buscar informações adequadas às suas necessidades e satisfação. Esse método
aplicado em Unidades de Informação (UI), forma usuários letrados, que não só
sabem como buscar a informação, mas também sabem avaliá-la, em relação a sua
qualidade e usá-la da maneira mais adequada.

Diante da importância do Letramento Informacional em Unidades de
Informação abordaremos a capacitação dos usuários de bibliotecas escolares e,
como os bibliotecários estão se preparando para desenvolver essa função e quais
as habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer um bom trabalho. Por se
tratar de usuários com diferentes necessidades informacionais, espera-se do
bibliotecário uma abordagem sobre diversos assuntos, entre eles competência
informacional e avaliação de aprendizagem de habilidades informacionais.

O capítulo quatro do trabalho apresenta os conceitos e origem do termo
“Letramento Informacional”, por meio de revisão de literatura de autores relevantes
da área tanto da produção acadêmica nacional quanto internacional.

No capítulo cinco é realizada uma revisão bibliográfica a respeito da
biblioteca escolar, onde a importância do Letramento Informacional é enfatizada.

Um dos principais objetivos da biblioteca no âmbito escolar é ser uma
ferramenta de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, como abordamos no
quinto capítulo. Para tanto, com o intuito de oferecer maior qualidade nos produtos e
serviços oferecidos, é essencial que haja uma interação entre os profissionais
bibliotecários e os professores.

O capítulo seis tem como objetivo mostrar a importância do profissional
bibliotecário

em

bibliotecas

escolares

nessa

concepção

do

Letramento

Informacional, apresentando características e competências que o mesmo precisa
desenvolver para atuar nessa área.
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No capítulo sete é relatado um estudo de caso com o objetivo de se
observar as práticas e habilidades desenvolvidas no processo de aprendizagem do
usuário da instituição escolhida para nosso estudo de caso: Colégio Marista
Arquidiocesano que faz uso desse método.
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2 OBJETIVOS
A seguir serão apresentados os objetivos que serviram como base para a
elaboração do trabalho

2.1 Objetivo geral
Identificar e apresentar a prática e a utilização de recursos informacionais
relacionados ao Letramento Informacional, em biblioteca escolar selecionada como
estudo de caso, tendo como foco de observação os programas e as atividades
desenvolvidos para os alunos de uma instituição educacional.

2.2 Objetivos específicos



Colaborar com o enriquecimento teórico do tema, realizando revisão de
literatura sobre Letramento Informacional em bibliotecas escolares;



Apresentar revisão bibliográfica selecionada sobre missão e caracterização
da biblioteca escolar;



Apresentar revisão de literatura sobre o perfil e papel do bibliotecário que atua
em bibliotecas escolares;



Relatar, identificar e observar, por meio de estudo de caso a tipologia de
recursos informacionais na biblioteca, as práticas e habilidades desenvolvidas
no processo de aprendizagem do usuário, analisando

os recursos

informacionais oferecidos pela equipe da biblioteca no processo de função
educativa no manejo dos recursos disponibilizados na biblioteca escolar.
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3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada em uma revisão de
literatura dos últimos 30 anos. Usamos como palavras-chave para pesquisar os
termos: Letramento Informacional, biblioteca escolar, competência informacional,
habilidades informacionais e perfil bibliotecário.

Foram consultadas as bases de dados EBSCO, Scientific Electronic
Library Online (SCIELO), Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em
Ciência da Informação (BRAPCI), Google Scholar, Periódicos científicos da área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação e a biblioteca da FESPSP.

A pesquisa foi complementada com a seleção de uma biblioteca escolar
de uma instituição de ensino para identificarmos e observarmos o processo de
aprendizagem dos alunos que frequentam a biblioteca. Trata-se de um estudo de
empírico.

Providenciamos uma carta de apresentação encaminhada à secretaria da
Faculdade para que pudéssemos, na condição de alunos, realizar visitas de
observação pelo período de dois meses e entrevistas com o bibliotecário e com os
auxiliares da biblioteca do Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo para a
elaboração do trabalho. Visitamos a biblioteca para fins de conhecimento das
dependências, do cotidiano, entrevistamos três funcionários, fizemos levantamento
de dados prévio sobre a instituição e sua biblioteca no Google, website
www.colegiosmaristas.com.br para fundamentar e aprofundar as anotações.

Para que pudéssemos fazer este estudo, buscamos a realidade por meio
de entrevistas semi-estruturadas no ambiente onde as atividades são desenvolvidas.
Também ocorreram várias trocas de e-mails, telefonemas e visitas que tornaram
possível a conclusão deste trabalho. Ao todo foram cinco visitas pessoais, quatro
trocas de e-mails e aproximadamente oito telefonemas trocados.
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4 LETRAMENTO INFORMACIONAL
O termo “Letramento Informacional” (information literacy) foi usado pela
primeira vez na década de 1970, para caracterizar competências necessárias ao uso
de fontes eletrônicas de informação que estavam sendo produzidas nos Estados
Unidos na época (CAMPELLO, 2009a, p. 68). Dudziak comenta sobre este período
[…] que se caracterizou pela admissão de que a informação é
essencial à sociedade. Portanto, um novo conjunto de habilidades
era necessário para o uso eficiente e eficaz da informação. Anteviase uma realidade de mudanças nos sistemas de informação e no
papel exercido pelos bibliotecários. (DUDZIAK, 2003).

A partir da década de 80, a classe bibliotecária passou a fazer uso do
termo. Porém, assim como Dudziak (2003) afirma, o conceito permanece um tanto
indefinido pelo fato de ser considerado novo e, por isso, não possuir muitas
pesquisas sobre o assunto, sendo um conceito dinâmico, ele é muito repensado,
assim possuindo diversas definições e atribuições.

Campello (2006) afirma que o termo information literacy surgiu na
literatura pela primeira vez em 1974, em um relatório intitulado The Information
Service Environment Relationships and Priorities, que foi elaborado pelo americano
Paul Zurkowski, no qual descreve produtos e serviços providos por instituições
privadas e suas relações com as bibliotecas e a necessidade de desenvolver nas
pessoas a competência informacional necessária, caracterizada por um ambiente
informacional complexo (CAMPELLO, 2006).

Há definições variadas dos autores de natureza biblioteconômica para
Letramento Informacional, uma das mais citadas na área da Biblioteconomia e
Ciência da Informação está presente em um relatório da American Library
Association (ALA).

Para ser competente em informação a pessoa necessita ser capaz
de saber quando precisa de informação e ter habilidade para
localizar, avaliar e usar efetivamente a informação para uso próprio
[...] Em suma, pessoas que têm competência informacional são
aquelas que aprenderam a aprender usando competências
adquiridas. Essas pessoas sabem como aprender a usar a
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informação porque sabem como a informação está estruturada, onde
e como encontrar informação e como usa-lá de tal forma que outros
possam aprender com elas. (ALA, 1989, online, tradução nossa).

Outra definição é a de que “o Letramento Informacional constitui um
processo que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar
informação e gerar conhecimento visando à tomada de decisão e a resolução de
problemas” (GASQUE, 2010).

Para Dudziak, Letramento Informacional é definido como
[…] o processo contínuo de internalização de fundamentos
conceituais, atitudinais e de habilidades necessárias à compreensão
e interação permanente com o universo informacional e sua
dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo da vida.
(DUDZIAK, 2003, p. 28).

Entre tantas definições acerca do conceito de Letramento Informacional, o
que é indiscutível é a sua necessidade e importância de desenvolver habilidades
informacionais no século XXI, habilidades essas que estão descritas no documento
elaborado pela American Library Association.

A ALA vem propondo padrões para as bibliotecas escolares e a última
versão desses padrões diz respeito especificamente ao Letramento Informacional
(CAMPELLO, 2009b). O documento aborda a função educativa do profissional
bibliotecário, além de enfatizar habilidades que tornarão os usuários competentes no
uso da informação.

De acordo com Campello (2009a), devido à demanda de formação de
pessoas competentes para lidar com a informação, o papel do profissional
bibliotecário escolar sofre modificações, passando a executar e exercer novas
atividades e funções, abordando questões mais complexas como a orientação de
seus usuários, assumindo assim uma nova postura e importância na educação dos
mesmos, onde entra o conceito Letramento Informacional.
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Segundo Becker (2008)
[…] uma série de programas educacionais voltados para a IL foi
implementada ao redor do mundo nos anos 90, principalmente a
partir de bibliotecas universitárias. Houve crescente integração e
colaboração entre bibliotecários e docentes na implantação destes
programas. O bibliotecário é visto como educador e participante
fundamental na aplicação da information literacy. (BECKER, 2008).

De acordo com Campello (2009), a implantação de um programa de
Letramento Informacional eficiente é um processo que envolve planejamento, não
apenas do profissional bibliotecário, mas da equipe da instituição, principalmente
dos professores. O enfoque está nos usuários, para que os mesmos desenvolvam
competências para capacitá-los.

Como já visto, por ser um conceito novo e não haver uma definição
concreta do termo, percebemos que a aplicação desse método e sua necessidade
na sociedade que vivemos atualmente é indiscutível.

4.1 Letramento Informacional / competência informacional

No cenário biblioteconômico, os termos Letramento Informacional e
Competência Informacional por diversas vezes têm seus conceitos definidos como
iguais. O surgimento desses conceitos foi devido a dificuldade do indivíduo em meio
ao montante de informações disponibilizadas, principalmente por meio da internet,
encontrar limitações que dificultam o acesso a essas informações, tais como:
desconhecimento de mecanismos na filtragem de resultados de pesquisa,
organização e, até mesmo, apropriação da informação. (DUDZIAK, 2003).

Neste cenário, a cada dia esses conceitos se fazem presente na vida do
profissional bibliotecário do século XXI.

De acordo com Dudziak (2003, p. 28), Letramento Informacional têm
como objetivo formar indivíduos que “saibam determinar a natureza e a extensão de
sua necessidade de informação como suporte a um processo inteligente de decisão,
uma vez que”:
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- Dialogam com colegas, docentes, educadores, definindo e articulando suas
necessidades de informação;

- Identificam potenciais fontes informacionais, em variados formatos e níveis de
profundidade;

- Consideram custos e benefícios em relação à natureza e extensão de seus
propósitos;

- Definem critérios de escolha e tomadas de decisão dentro de um plano pré
determinado.
Em relação à Competência Informacional, pode–se definir como “o
conjunto das competências profissionais, organizacionais e competências-chave que
possam estar ligadas ao perfil de um profissional da informação ou de uma atividade
baseada intensivamente em informação” (MIRANDA, 2004, p. 118).

Outra definição para a Competência Informacional está no relatório final
do Presidential Committee on Information Literacy da American Library Association
(ALA) publicado em 1989, onde o termo competência informacional é tratado da
seguinte forma:
Para ser competente em informação a pessoa deve ser capaz de
reconhecer quando precisa de informação e possuir habilidade para
localizar, avaliar e usar efetivamente a informação [...] Em última
análise, pessoas que têm competência informacional são aquelas
que aprenderam a aprender. Essas pessoas sabem como aprender
porque sabem como a informação está organizada, como encontrar
informação e como usar informação, de tal forma que outros possam
aprender com elas. (ALA, 1989, p.1).

Segundo

Mota

(2006),

a

Competência

Informacional

desenvolve

habilidades que auxiliam o usuário na busca da informação, fazendo–se presente no
trabalho do profissional da informação devido as tecnologias da informação e
comunicação e com os contextos informacionais.
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Outra definição é a de que

com as novas exigências da Sociedade da Informação, as
competências necessárias aos índivíduos inseridos nesse contexto
de mudanças rápidas, se desenvolvem estabelecendo novas formas
de pensar, indispensáveis à inserção na Sociedade da Informação.
(PEREIRA, 2010, p. 37).

Apesar

dos

termos

Letramento

Informacional

e

Competência

Informacional serem tratados por alguns profissionais/pesquisadores da área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação como um só, analisamos as diferentes
definições de ambos e identificamos que o mais adequado para a realização do
presente trabalho é o termo Letramento Informacional sustentado na definição de
Gasque (2010), mencionado no início do capítulo.

4.2 Letramento na pedagogia

De acordo com Cruz (2007) a palavra letramento surgiu pela primeira vez
na década de 80 por Mary Kato em seu livro “No mundo da escrita”. Esta palavra
ainda não foi dicionarizada, seu significado atual veio da versão inglesa da palavra
“literacy” originária do latim “littera” (letra) com o acréscimo do sufixo “cy” que denota
qualidade, fato de ser, condição e estado.

Portanto, pode se inferir que letramento é o estado ou condição que o
indivíduo passa a ter no momento que se envolve nas práticas sociais de leitura e
escrita, culturas políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas (CRUZ, 2007).

Segundo Tfouni (1988), letramento é definido como

[...] o confronto com a alfabetização e reafirma: enquanto a
alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, o
letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um
sistema escrito por uma sociedade. (TFOUNI, 1988, p. 9).

Cruz (2007) define letramento como resultado da ação de ensinar ou
aprender a ler e escrever.
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Sendo assim, letramento são as consequências sociais e históricas da
introdução da escrita em uma sociedade como resultado de aprender a ler e a
escrever.

De acordo com Cruz (2007), embora a palavra letramento tenha surgido
em virtude da sociedade não utilizar a palavra alfabetismo, enquanto que palavra
analfabetismo, seu contrário, é de uso familiar. Há muito usamos o termo
analfabetismo e sabemos seu significado, porém o uso da palavra letramento se faz
necessário na nova realidade social que nos encontramos, onde é imprescindível
saber ler e escrever, consequentemente, respondendo às exigências de leitura e de
escrita impostas pela sociedade.

Na perspectiva do letramento como o uso da leitura e da escrita em
práticas sociais, Cruz (2007) identificou que há pessoas analfabetas, que não
praticam a leitura nem a escrita, mas de certa forma são letrados, uma vez que
utilizam a leitura e a escrita em práticas sociais, pois ser letrado implica em usar
socialmente a leitura e a escrita e responder às demandas sociais de leitura e de
escrita. Mesmo sem serem alfabetizados, é possível alcançar níveis de letramento
superior às pessoas com níveis maiores de escolarização, pois existem outras
formas de atividades humanas que podem desenvolver o aspecto cognitivo do
homem, como atividades políticas, movimentos da sociedade civil, organizações
outras que podem se relacionar com transformações cognitivas.

Para melhor esclarecer é bom exemplificar alguns conceitos segundo
Cruz (2007, p. 4):
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Tabela 1: Transformações cognitivas

Anafalbeto
Analfabetismo
Alfabetizar

Indivíduo que é ou foi privado do alfabeto, ou seja, aquele
que não conhece o alfabeto, não sabendo ler e nem
escrever.
É o modo de proceder como analfabeto.
Capacitar o indivíduo para fazer o uso da escrita e da
leitura.

Letrado

Versado em letras, erudito.

Iletrado

O indivíduo que não possui conhecimentos literários.

Letramento Funcional
Leitura

É definido como sendo os conhecimentos e habilidades de
leitura e de escrita que são capazes de tornar o indivíduo
engajado em todas as atividades nas quais o letramento
exigido em seu contexto social.
O indivíduo que ultrapassa a decodificação de letras.
Processo de expressar ideias e organizar o pensamento em

Escrita

linguagem escrita.

Fonte: Adaptado de Cruz (2007, p. 2-3).

Cruz (2007) afirma que ler é um conjunto de habilidades, de
comportamentos e conhecimentos. Escrever, também é um conjunto de habilidades
e de comportamentos, conhecimentos esses que compõem o processo de produção
do conhecimento. De acordo com essa perspectiva há diversos tipos e níveis de
letramento, variando das necessidades, das demandas, do indivíduo, do seu meio,
contexto social e cultural.

Cada indivíduo possui um arcabouço teórico cultural individual, podendo
transmitir e agregar conhecimento a outras pessoas, podendo ser compartilhado por
meio de diálogos ou de forma escrita, assim variando as diferentes habilidades e
comportamentos mencionados por Cruz (2007).

Com base nas afirmações de Cruz (2007), pode–se dizer que a palavra
letramento surgiu devido às transformações sociais em curso, alterando assim, o
termo alfabetizado e a concepção do analfabeto, percebendo–se que o letramento
ultrapassa a questão do ato de ler e de escrever, diz repeito na verdade ao que o
indivíduo faz com a leitura e a escrita no aspecto social.
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Um apontamento interessante que Cruz (2007) cita é o de que no Brasil, o
Censo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Política (IBGE) se
preocupa com o índice de alfabetização, enquanto nos países de Primeiro Mundo é
medido com a preocupação dos níveis de letramento. Por meio desse apontamento
é possível identificar o nível educacional de países de Primeiro Mundo e comparar a
diferença com países subdesenvolvidos, no caso do Brasil.

4.2.1 Letramento: é possível medir? Como avaliar?

Para fazer a avaliação de letramento, seja de um único indivíduo ou de
uma sociedade é uma tarefa bastante complicada, até mesmo um desafio. Assim,
Cruz (2007) identifica que o letramento possui duas dimensões, sendo a dimensão
individual e a dimensão social. Na dimensão individual o letramento é visto no
âmbito pessoal, enquanto na dimensão social o letramento é visto como um
fenômeno cultural.

Mesmo após identificar as dimensões citadas, é possível sim ser feito
uma avaliação e medir os níveis de letramento, mas antes de começar essa tarefa
trabalhosa, é importante elaborar algumas perguntas: Quem tem interesse nessa
medição? Para que precisamos classificar os níveis de letramento? Em vista do que
se pretende realizar essas medições? Quem serão os beneficiados? Não será mais
uma forma de discriminação social?

Após responder a essas questões é preciso averiguar se ainda há
necessidade de prosseguir com essa atividade de medir e avaliar os níveis de
letramento. Por outro lado, vale ressaltar que os índices de letramento podem ser
utilizados para avaliar e interpretar mudanças de seus níveis através dos tempos,
podendo–se construir uma série cronológica, entretanto, tem que se levar em conta
o contexto social, cultural e político.

No caso de bibliotecas escolares, com a implantação do Letramento
Informacional na cultura organizacional das instituições, seria interessante avaliar ou
até mesmo medir como se dá essa prática no dia-a-dia.
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5 BIBLIOTECA ESCOLAR: MISSÃO E CARACTERIZAÇÃO
Neste capítulo abordaremos o papel da da bilbioteca nas instituições de
ensino, apresentando sua relevância no desenvolvimento e ensino-aprendizagem
dos alunos.
Segundo Houaiss (2010, p.105), biblioteca é, “1. coleção de livros 2. local
onde se guardam, ordenam e catalogam livros e outros impressos para consulta,
leitura e empréstimo ao público.”

Com o objetivo de direcionar as propostas curriculares das escolas
brasileiras, os Parâmetros Curriculares Nacionais são documentos do Ministério da
Educação e Cultura (MEC) que demonstram que a biblioteca escolar é “[...] a
primeira das condições favoráveis para a formação de bons leitores, ao lado do
acervo de classe e das atividades de leitura.” (BRASIL, 1997, p. 58).

Britto (2011) demonstra a importância da inserção da biblioteca escolar
em instituições de ensino

no caso da biblioteca escolar, não há de ser diferente: ela existe
porque a escola existe, e a escola existe porque há crianças e jovens
e adultos para ensinar e aprender. A escola é o lugar de aprender, e
de aprender coisas diferentes daquelas que é possível aprender fora
da escola. Isso não quer dizer que ela deva ser lugar de sofrimento e
alienação, de autoritarismo e repetição; ao contrário, a gente aprende
criando vínculos, produzindo identidades e reconhecimentos,
indagando, criticando, criando. (BRITTO, 2011, p. 23).

Com relação à função e a importância que a Biblioteca Escolar possui,
Pereira (2010) comenta:

a Biblioteca Escolar, como centro de recursos de informação, deveria
ser parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem e da
Cultura Escolar, é responsável pela promoção, fomento,
desenvolvimento e aprimoramento da informação, que tem sido uma
das principais competências na contemporaneidade. (PEREIRA,
2010).
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Fragoso (2002) divide as funções fundamentais que a biblioteca escolar
pode desempenhar em duas categorias, sendo elas: educativa e cultural. A respeito
de cada uma delas o autor explana que

na função educativa, ela representa um reforço à ação do aluno e do
professor. Quanto ao primeiro, desenvolvendo habilidades de estudo
independente, agindo como instrumento de auto-educação [...]
Quanto à atuação do educador e da instituição, a biblioteca
complementa as informações básicas e oferece seus recursos e
serviços à comunidade escolar de maneira a atender as
necessidades do planejamento curricular. Em sua função cultural, a
biblioteca de uma escola torna-se complemento da educação formal,
ao oferecer múltiplas possibilidades de leitura e, com isso, levar os
alunos a ampliar seus conhecimentos e suas idéias acerca do
mundo. (FRAGOSO, 2002).

Para muitos, a biblioteca ainda pode ser vista como um “coletivo de
livros”, sendo um espaço pouco representativo na instituição escolar, porém, ela
pode ser caracterizada também não só por disponibilizar documentos informacionais
(sendo eles online e/ou offline), mas também por permitir o fomento à leitura e
assim, possibilitar auxílio no currículo escolar. Becker (2008) corrobora com esse
pressuposto

a palavra biblioteca etimologicamente quer dizer caixa/armário de
livros. Guardiã dos saberes da humanidade, muito tem se
preocupado em conservar seus acervos e, infelizmente em algumas,
também se conservam os seus segredos. Com a multiplicação de
livros, aos poucos as bibliotecas adquirem caráter leigo e civil,
preocupando-se também em divulgar seus conhecimentos.
(BECKER, 2008).

Segundo Becker (2008) um ponto importante foi o desenvolvimento de
novas tecnologias, o que fez com que as bibliotecas buscassem novas alternativas
para suprir as novas demandas de informação. As necessidades dos leitores são
diferentes a partir do surgimento das tecnologias, podendo ser referentes à
informação ou então, o suporte em que a mesma se encontra. Para garantir a oferta
de informações aos seus usuários, as bibliotecas têm procurado oferecer serviços e
atividades que promovam o prazer da leitura. Das (2008) corrobora sobre esse tema

[...] a biblioteca escolar é mais do que uma sala com livros e
serviços: é uma função na escola. Para executar esta função, a
biblioteca escolar precisa de usar todas as novas tecnologias e de se
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antecipar face às novas concepções educacionais, tais como o elearning e o m-learning. A biblioteca escolar não é apenas um centro
de aprendizagem e conhecimento para os alunos, mas também o é
para os professores, pessoal não docente, estruturas de gestão e,
possivelmente, para os pais. Esta é o portal – físico e virtual – para
todos os recursos e serviços. (DAS, 2008).

Desempenhando suas funções, Fragoso (2002) elenca alguns dos
objetivos que a biblioteca escolar possui como uma instituição:


cooperar com o currículo da escola no atendimento às necessidades dos alunos, dos
professores e dos demais elementos da comunidade escolar;



estimular e orientar a comunidade escolar em suas consultas e leituras, favorecendo
o desenvolvimento da capacidade de selecionar e avaliar;



incentivar os educandos a pensar de forma crítica, reflexiva, analítica e criadora,
orientados por equipes interelacionadas (educadores + bibliotecários);



proporcionar aos leitores materiais diversos e serviços bibliotecários adequados ao
seu aperfeiçoamento e desenvolvimento individual e coletivo;



promover a interação educador - bibliotecário – aluno, facilitando o processo ensinoaprendizagem;



oferecer um mecanismo para a democratização da educação, permitindo o acesso
de um maior número de crianças e jovens a materiais educativos e, através disso,
dar oportunidade ao desenvolvimento de cada aluno a partir de suas atitudes
individuais;



contribuir para que o educador amplie sua percepção dos problemas educacionais,
oferecendo-lhe informações que o ajudem a tomar decisões no sentido de solucionálos, tendo como ponto de partida valores éticos e cidadãos. (FRAGOSO, 2002, p. 45).

De acordo com a lei 12.244, sancionada em 24 de maio de 2010 pelo
Presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do país, a existência de bibliotecas (com
bibliotecários) em todas as instituições de ensino do Brasil, sejam elas instituições
públicas ou privadas é determinada. Além disso, é necessário que a biblioteca
possua no mínimo um livro para cada aluno matriculado.
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Mollo e Nóbrega (2011) enfatizam o fato de a lei colocar em pauta a
discussão sobre o papel da biblioteca escolar, uma vez que vivemos em uma
sociedade tecnológica onde a internet possibilita o acesso a uma quantidade enorme
de fontes.

Os mesmos autores esclarecem ainda
que não seja a salvação da escola e da educação pública, a
biblioteca escolar pode ser um lugar privilegiado que contribua para a
qualidade do ensino, ao promover práticas de leitura e acesso à
informação de qualidade, integrando equipe técnica, professores e
alunos à sua comunidade. (MOLLO; NÓBREGA, 2011, p. 7-8).

A

criação

dessa

lei foi de extrema importância

para a

área

biblioteconômica e educacional, pois além de determinar a implantação de
bibliotecas com espaço físico adequado, ela apoia a importância de se ter acervos
com conteúdo selecionado, que leve em conta as necessidades e prioridades da
instituição e comunidade que façam uso da mesma.

Com relação à realidade das bibliotecas brasileiras, sejam elas públicas,
universitárias ou escolares, Mota (2006) ressalta um fator preocupante: “Ao se
abordar a temática da biblioteca escolar no Brasil, é necessário que, um olhar
cuidadoso seja lançado em direção ao contexto sócio-econômico, político e cultural
do país.” (MOTA, 2006, p. 123).

Ainda a respeito da função e importância da biblioteca escolar no âmbito
pedagógico, Trindade e Martins (2006) afirmam que a Biblioteca Escolar ideal tem
como fundamento principal
[…] apoiar a missão institucional da escola onde se insere,
principalmente desenvolvendo experiências interdisciplinares de
aprendizagem e abordando os conteúdos do currículo. Desta
maneira, deve estar plenamente integrada ao processo pedagógico,
favorecendo a autonomia e a responsabilidade dos alunos em suas
aprendizagens. Com isso atinge o principal objetivo da educação
moderna: formar crianças com perfil crítico e competência para
continuar aprendendo constantemente. (TRINDADE; MARTINS,
2006, p. 722).
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Os apontamentos que Trindade e Martins citam são de grande relevância.
A missão da biblioteca escolar precisa estar alinhada com a missão da instituição, e
os trabalhos interdisciplinares são de extrema importância para os alunos,
principalmente se desenvolvidos com diferentes suportes, pois assim o aluno
consegue desenvolver melhor as habilidades informacionais.

5.1 Letramento Informacional na biblioteca escolar
O Letramento Informacional em bibliotecas escolares é de extrema
importância para a formação dos alunos da instituição. Destaca–se também neste
cenário o papel educativo do profissional bibliotecário e a ampliação desse papel na
prática pedagógica.

Vale ressaltar que, a biblioteca escolar não é uma instituição
independente, pois as diretrizes da instituição (escola) é que estabelecerão o seu
funcionamento e papel. Portanto, a biblioteca deve estar integrada aos projetos
pegagógicos e aos planejamentos da escola.

No âmbito escolar é de extrema importância a colaboração entre
professores e bibliotecários no planejamento, implementação e avaliação para
atividades desenvolvidas com os alunos na biblioteca, propiciando uma ação
didática e garantindo um melhor aproveitamento. Campello aborda essa questão:

[...] trabalhando juntos, professor e bibliotecário exercem a função de
facilitadores no processo que permite ao aluno familiarizar-se com o
universo informacional complexo e diversificado. Funciona como
estratégia de aprendizagem flexível que acomoda o ritmo de cada
aluno e lhe dá oportunidade de aprender habilidades de analisar,
interpretar, sintetizar e organizar informações, além de exercitar
capacidades de ler, escrever, falar e ouvir. (CAMPELLO, 2009b, p.
71).

De acordo com essa estratégia de aprendizagem, os usuários se tornam
autossuficientes em informação, sendo capazes de selecionar a informação e
resolver problemas de forma crítica.
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O processo de letramento está presente muito antes das crianças
iniciarem seu caminho na escola, o processo tem início a partir do momento em que
a criança nasça numa sociedade letrada. A criança começa a “letrar–se” por meio de
materiais escritos e de pessoas que usam a leitura e a escrita. Isso vale para
crianças que possuam maiores recursos ou, até mesmo para crianças com poucos
recursos, pois a escrita está presente no cotidiano de ambas as crianças. (SOARES,
2000). Evidentemente que crianças com maiores recursos tendem a desenvolver-se
de maneira mais rápida. Durante esse processo, as crianças são apresentadas ao
universo da escrita e todas as ferramentas inseridas nele, como o alfabeto, por
exemplo.

Soares (2000) comenta essa questão de classes:

A diferença é que crianças das camadas favorecidas têm um
convívio inegavelmente mais freqüente e mais intenso com material
escrito e com práticas de leitura e de escrita do que as crianças das
camadas populares, e, o que é mais importante, essas crianças,
porque inseridas na cultura dominante, convivem com o material
escrito e as práticas que a escola valoriza, usa e quer ver utilizados.
Dois aspectos precisam, então, ser considerados: de um lado, a
escola deve aprender a valorizar também o material escrito e as
práticas de leitura e de escrita com que as crianças das camadas
populares convivem; de outro lado, a escola deve dar oportunidade a
essas crianças de ter acesso ao material escrito e às práticas da
cultura dominante. (SOARES, 2000).

A educação infantil é uma fase importante para as crianças, uma fase
impactante em suas vidas, pelo fato delas terem muita curiosidade, ansiedade para
aprender a ler tudo o que está a sua volta; placas nas ruas, o que está escrito nos
livros, escrever o próprio nome, o nome dos pais, dos irmãos, etc.

É comum crianças entrarem para o primeiro ano do Ensino Fundamental
já sabendo ler e escrever, mas ao mesmo tempo em que isso é comum deveria ser a
realidade de todas as crianças, mas infelizmente não é essa a realidade de muitas
escolas brasileiras, principalmente escolas de âmbito estadual e pública.
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Acerca da realidade das escolas brasileiras e o fato de muitas crianças
terem dificuldades em aprender a ler e a escrever, o motivo muitas vezes está
relacionado à metodologia utilizada pelo(s) professor(es).

Se os professores se limitam somente aos livros didáticos para ensinarem
as crianças a ler e a escrever, a probabilidade da turma toda aprender é muito baixa,
até mesmo porque muitos chegam ao primeiro ano do Ensino Fundamental sem
conhecimento algum das ferramentas de leitura e escrita, como o alfabeto por
exemplo. Se o professor puder identificar o grau de letramento de cada criança é de
grande valia, pois assim ele pode usufruir da melhor ferramenta de aprendizagem,
ou até mesmo o livro didático.

De acordo com os apontamentos mencionados anteriormente podemos
dizer que quanto maior o envolvimento do professor com a turma, maior o nível de
aprendizado. Uma forma para essa interação aplicada ao objetivo do professor que
é ensinar seria disponibilizar jornais, gibis, cartas, receitas etc., e não ficar apegado
somente ao livro didático. Por meio desses materiais, o professor possui diversos
caminhos de aprendizagem para poder percorrer. Lembrando que os alunos
aprendem por meio da leitura e da escrita em outras disciplinas, como História,
Geografia, Ciências, Matemática etc., e não somente Português, mas é nessa
disciplina

que

o

aluno

tem

maior

desenvolvimento

de

letramento

e,

consequentemente, o professor de português tem maior responsabilidade, mas
lembramos e reforçamos que letrar é função de todos os professores.

Outro fator preocupante acerca do letramento de crianças no Ensino
Fundamental é a falta de biblioteca dentro da instituição e, consequentemente, a
falta de um profissional bibliotecário para auxiliar nessa prática. Das (2008) trata
sobre esse assunto e enfatiza a importância do bibliotecário mostrar a sua mais-valia
dentro das instituições.

A falta de interesse dos gestores e decisores quanto às bibliotecas
escolares tem um enorme impacto no desenvolvimento daquelas e
na profissionalização dos professores bibliotecários. É por isso vital
enfatizar o papel específico da biblioteca escolar e do professor
bibliotecário e mostrar a sua mais valia e contributos para a
aprendizagem. (DAS, 2008).
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Entre tantas atividades desenvolvidas dentro da biblioteca da instituição
de ensino, destaca-se a pesquisa orientada aos usuários e as práticas
desenvolvidas desse profissional para instruir esses usuários a adquirirem
competência informacional, tendo como foco a pesquisa orientada.

5.1.1 Pesquisa orientada
A pesquisa orientada é de grande auxílio para o aprendizado, Campello
(2009b) define a pesquisa orientada como a intervenção do professor e do
bibliotecário, cuidadosamente planejada e supervisionada, para orientar os alunos
na exploração de temas curriculares. Essa intervenção tem como objetivo
proporcionar que os alunos se capacitem cada vez mais de forma independente,
fazendo-os criar perspectivas próprias.
Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa orientada é “uma
atividade importante dentro da biblioteca e se dá de diferentes maneiras, por
exemplo, quando o professor solicita um trabalho aos estudantes e informa o
bibliotecário sobre o tema”. (CAMPELLO, 2009b, p. 41) assim, fazendo com que o
bibliotecário se prepare para ter ferramentas que auxiliarão os alunos a
desenvolverem a atividade solicitada. Entretanto, quando o profissional bibliotecário
só participa da atividade dessa forma, ele não faz o Letramento Informacional por
não explicar e mostrar quais as fontes de informação, explicar seu uso e os
diferentes tipos de suporte, tanto em meio eletrônico como físico, além de normas de
apresentação.

Das (2008) também aborda a pesquisa orientada em seu trabalho:

A pesquisa orientada descreve um novo conceito pedagógico no qual
professores e bibliotecários trabalham em conjunto. Neste conceito a
moderna biblioteca escolar não é apenas a biblioteca, mas o centro
da aprendizagem e do conhecimento da escola. Um centro de
aprendizagem com apoio profissional disponível: o bibliotecário! […]
o uso eficaz e efectivo dos recursos da biblioteca e de outros
serviços na educação não depende apenas do sistema, mas
simplesmente dos recursos humanos, mais especificamente da

31

equipe da biblioteca. […] A biblioteca escolar desempenha um papel
fundamental na aprendizagem. Por outras palavras: a biblioteca
escolar não é‘a biblioteca na escola, mas toda a escola é uma
biblioteca’. (DAS, 2008).

Sendo a pesquisa orientada o modelo de aprendizagem onde o
bibliotecário se encontra presente e na qual envolve estratégia didática assim como
afirma Campello (2009b), o aluno tende a desenvolver habilidades para fazer melhor
uso da informação durante o processo de busca e recuperação. Esse processo
geralmente é mais eficiente quando os próprios alunos participam da escolha do
tema que querem pesquisar, participando assim de todo o processo na busca da
informação, desde a escolha do tema até a sua finalização que é a recuperação da
informação. Por isso que a presença dos professores nesse processo é importante,
eles precisam estimulá-los na escolha do tema, o que precisa estar relacionado à
grade curricular da instituição e, se possível, com o gosto dos alunos para que a
pesquisa que eles realizarem tenha maior progresso.

Após comparar a pesquisa orientada mencionada por Campello (2009a,
p.41), vimos que se trabalhada de forma eficiente como deveria ser, é um meio de
aprendizado para os alunos, porém trazendo isso para a realidade de muitas
instituições no Brasil, tanto municipais, estaduais e particulares há certa divergência.

Muitas escolas não possuem nem bibliotecas e, muitas das que possuem
não contam com um profissional da informação qualificado para assumir o cargo de
bibliotecário e suprir as necessidades dos alunos, trabalhando junto ao corpo
pedagógico para realizar um trabalho com qualidade onde os alunos possam
usufruir e adquirir habilidades informacionais, tais como: fazer melhor uso da
informação, saber se posicionar diante de informações conflitantes, ler criticamente,
entre outras.

Além dos problemas citados, a realidade de muitas bibliotecas é de que a
equipe pedagógica não impõe motivação e nem orientação para seus alunos
realizarem o trabalho, muitos professores definem “o tema e espera que, ao final de
determinado tempo, eles apareçam prontos” (CAMPELLO, 2009a, p. 41), sendo que
quando realizada a pesquisa dessa forma, o aluno não desenvolve o raciocínio
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consequentemente esse aluno possivelmente irá realizar uma boa pesquisa ou
adquirir as habilidades informacionais mencionadas. O aluno pode aprender sem
orientação de algum profissional na pesquisa, entretanto, com o incentivo e auxílio
em sua pesquisa, esse aluno adquire maior segurança e parâmetros para usar as
ferramentas de pesquisa e fontes de informações disponíveis ao seu alcance.

De acordo com Campello,

[...] a aprendizagem é uma experiência holística e que existem várias
maneiras de aprender. Os alunos aprendem por meio de todos os
sentidos, mobilizando capacidades físicas, mentais e sociais para
construir significados e compreensões. Ações como ler, ouvir, ver,
observar, escrever, falar, dialogar, visualizar, representar e produzir
podem proporcionar experiências ricas de aprendizagem.
(CAMPELLO, 2009b, p. 46).

Assim como Campello afirma que há diversas maneiras de se aprender,
durante a pesquisa orientada, o aluno passa por diversas etapas, e durante cada
etapa ele aprende coisas novas, utilizando não somente fontes de informações
diversificadas, mas também suportes diferentes, como materiais de internet e
materiais físicos, como enciclopédias, por exemplo, que propiciam conhecimento.
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6 PERFIL DO PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO
Como referido no capítulo anterior, a biblioteca escolar precisa ter um
espaço físico adequado, um acervo que atenda às necessidades dos alunos e
professores, além disso, é imprescindível a presença de um profissional que faça
desse espaço um lugar atraente, de informação e cultura com a finalidade de se
produzir conhecimento.
Partindo desse pressuposto, Mota (2006, p. 124) discorre que “o grande
desafio é fazer com que o aprendizado se desenvolva em um ambiente rico em
informação. Desafio este que não pode ser enfrentado apenas pelo professor”. A
autora justifica a importância da presença de um profissional qualificado atuando na
biblioteca devido ao aumento gradativo de necessidades de informação por parte
dos alunos e professores.

O manifesto da IFLA (2000) sobre bibliotecas escolares apresenta o
bibliotecário escolar como sendo

[...] o membro profissionalmente qualificado, responsável pelo
planejamento e gestão da biblioteca escolar. Deve ser apoiado tanto
quanto possível por equipe adequada, trabalhar em conjunto com
todos os membros da comunidade escolar e deve estar em sintonia
com bibliotecas públicas e outros. (IFLA, 2000, p. 3).

Fragoso (2002) elenca algumas habilidades necessárias ao profissional
da informação que atua no ambiente escolar:
Entre as habilitações se incluem: conhecimentos subjetivos –
interativos, cognitivos e éticos; conhecimentos profissionais – fontes
de informação, organização e classificação, geração e uso de bases
de dados; conhecimentos pedagógicos – adaptação dos conteúdos
específicos para ações de orientação e instrução (formar e informar ).
(FRAGOSO, 2002, p. 128).

Para que a biblioteca possa realizar o seu papel na instituição escolar,
faz-se necessária a interação e trabalho em conjunto entre professores e
bibliotecários da mesma. É uma via de mão dupla, onde é possível que juntos,
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professores e bibliotecários escolares, se complementem. Das (2008) aborda esse
tema da seguinte maneira:
[...] o professor bibliotecário “ajuda os professores a ensinar”. O
professor bibliotecário não “exclui” os professores, pelo contrário
ajuda-os no processo de aprendizagem. De facto é um duplo ganho:
o professor tem um parceiro complementar, um colega com
competências específicas que completa as competências do
professor. E juntos contribuem grandemente para aumentar os
resultados dos alunos. Há muitas maneiras e modelos de
cooperação entre professores e bibliotecários escolares. (DAS,
2008).

Uma vez que a interação entre esses dois profissionais é necessária é
importante, portanto, a presença do bibliotecário em reuniões do planejamento
pedagógico. Mollo e Nóbrega (2011) destacam a atuação do bibliotecário projetada
junto com os professores, dessa forma, o bibliotecário poderá contar com diversos
recursos tecnológicos para ampliar a sua atuação.
A partir da cooperação entre docentes e bibliotecários, muitos problemas
presentes na Instituição escolar podem ser solucionados, tendo como resultado a
obtenção de melhor rendimento escolar dos alunos, ampliação dos conhecimentos,
leitura e aprendizagem dos mesmos. Mota (2006) nos apresenta alguns desses
obstáculos que podem ser superados com a integração desses dois profissionais.

Muitas vezes o professor nem sequer faz idéia do acervo existente
na biblioteca e, isso claro, por n fatores, tais como falta de divulgação
por parte dos bibliotecários, dos produtos e serviços oferecidos pela
biblioteca; ausência de profissionais que exigem participação direta
no instante da programação das atividades e conteúdos que serão
tratados no decorrer do ano letivo; falta de interesse por parte dos
professores, devido à ausência do hábito de ler que é uma questão
até cultural do país, entre outras coisas. (MOTA, 2006).

Guedes (2007) afirma que o bibliotecário pode tornar-se um agente
educacional no momento em que desenvolve projetos pedagógicos na área da
competência da informação, educando alunos no momento em que acessam e
fazem uso da informação. O mesmo autor pondera a importância do bibliotecário
atuante em bibliotecas:
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Ele faz surgir a democratização da informação, em conjunto com a
equipe pedagógica e a política educacional da instituição; define a
construção do conhecimento com planejamento, integrando os
conteúdos às práticas adequadas que privilegiam a competência em
informação. É nesta visão que encontramos o futuro das bibliotecas
escolares, apoiando os processos de desenvolvimento de
habilidades informativas para a aprendizagem. (GUEDES, 2007, p.
122).

Fragoso (2002) apresenta as principais funções e atribuições que é
recomendável que esteja presente no cotidiano do bibliotecário escolar:

Tabela 2: Funções/atribuições Bibliotecário Escolar
 Participar ativamente do processo educacional, planejando junto ao
quadro pedagógico as atividades curriculares. E isso deve ser feito para
todas as disciplinas, acompanhando o desenvolvimento do programa,
colocando à disposição das comunidades escolar materiais que
complementem a informação transmitida em classe;
 Fazer da biblioteca um local descontraído, de modo que os leitores se
sintam atraídos para ela;
 Estimular os alunos, através de atividades simples, desde o maternal, a se
envolverem com propostas leitoras;
 Estimular os educadores a vivenciarem a biblioteca da escola como um
espaço pedagógico de educação continuada;
 Proporcionar informações básicas que permitam ao aluno formular juízos
inteligentes na vida cotidiana;
 Oferecer elementos que promovam a apreciação literária, a avaliação
estética e ética, tanto quanto o conhecimento dos fatos;
 Favorecer o contato entre alunos de idades diversas;
 Proclamar uma biblioteca para leitores solidários e não para leituras
solitárias.
Fonte: Adaptado de Fragoso (2002, p. 130).

Além dos conhecimentos técnicos básicos da área (empréstimos,
devoluções, renovações etc.), o profissional deve ter consciência de que seu
trabalho faz parte de um trabalho integrado junto à toda comunidade escolar, e que
atuando em conjunto, trarão benefícios ao aprendizado de seus alunos. Mollo e
Nóbrega (2011) discorrem a respeito desse pressuposto:
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Na escola, o bibliotecário se reveste de suma importância quando se
comporta e atua como membro de um trabalho integrado, dinâmico,
capaz de mobilizar alunos e educadores à leitura para aprender a
aprender, aprender para saber e para ter conhecimento da sociedade
que os cerca. (MOLLO; NÓBREGA, 2011, p. 15).

O profissional bibliotecário que atua em biblioteca escolar deve dar
suporte a busca e a recuperação das informações, porém, antes de tudo é
necessário que o mesmo seja um leitor também, e que ofereça diferentes materiais
e oportunidades para que seus usuários encontrem o que desejam, despertando
assim, o interesse da Instituição pela biblioteca. Fragoso (2002) enfatiza o fato de
que as crianças precisam ser preparadas para usar a biblioteca adequadamente,
mas antes disso é preciso conhecer a biblioteca.

Para que os usuários tenham um conhecimento maior dos recursos
disponíveis na Biblioteca escolar, Mota (2006) elenca algumas ferramentas
importantes que o bibliotecário poderá utilizar para desenvolver as habilidades
informacionais, tais como:

A realização de atividades como gincanas, hora do conto, atividades
com textos poéticos, escolha de textos para leitura e narração de
histórias, desenho, dramatização, uso de recursos audiovisuais
(filmes, documentários, desenho animado), uso de jogos eletrônicos
[...]. (MOTA, 2006, p. 125)

Fica evidente a importância da interação entre os profissionais
bibliotecários e os docentes da escola, para que juntos possam cumprir o papel que
a Instituição possui e para além dela.
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7

ESTUDO

DE

CASO

-

BIBLIOTECAS

DO

COLÉGIO

MARISTA

ARQUIDIOCESANO
A seguir será apresentado a instituição e seus respectivos aspectos.

7.1 Histórico Institucional

De acordo com as informações retiradas do site da instituição e
entrevistas in loco, o Instituto Marista foi fundado por Marcelino Champagnat em
1817, e se dedica à educação de crianças e jovens com a missão declarada de
tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Presente em 79 países, os Irmãos Maristas
partilham sua missão de maneira direta com mais de 40.000 colaboradores
dedicados à causa e atendem cerca de 500.000 pessoas nos cinco continentes.

No Brasil desde 1897, o Instituto atua em todo país e divide-se em
unidades administrativas responsáveis por levar a missão adiante em diferentes
regiões. Uma dessas unidades administrativas é o Grupo Marista, que está presente
nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, no Distrito
Federal e na cidade de Goiânia.
Atua nas áreas de educação – da escola à universidade –, solidariedade,
saúde e comunicação, por meio de uma agremiação de organizações sem fins
econômicos com o objetivo de contribuir entre si, compartilhando boas práticas de
gestão, com foco na mesma missão.

Para

apoiá-lo

administrativamente,

o

Grupo

Marista

conta

com

mantenedoras, estruturas responsáveis pelo gerenciamento de suas ações nas
diversas frentes de atuação. São elas:

- Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC)
- Associação Paranaense de Cultura (APC)
- União Catarinense de Educação (UCE)
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A partir da década de 90, o Instituto Marista iniciou um processo de
reestruturação das suas unidades administrativas em todo o mundo. Surgiu, então, a
Província Marista do Brasil Centro-Sul, hoje denominada Grupo Marista. O Grupo
Marista engloba diversos negócios e atividades nas áreas de educação,
solidariedade, saúde e comunicação.

O Colégio Marista Arquidiocesano, desde a sua fundação, em 1858,
cumpre sua missão de formar alunos críticos e solidários. De acordo com
informações retiradas do site da instituição, o colégio atua na educação com espírito
ético, com uma espiritualidade vivida na simplicidade e comprometida com a
realidade atual, na fidelidade criativa à proposta Marista. São também valores
fundamentais, a educação da pessoa em suas várias dimensões, a pedagogia da
presença, o espírito de família e o amor ao trabalho.

7.1.1 Missão, visão e valores do Colégio Marista Arquidiocesano

De acordo com o site, o colégio tem como princípios, a missão de formar
cidadãos éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade, por meio de
processos educacionais fundamentados nos valores do Evangelho, do jeito Marista.

A visão de que o Grupo Marista até 2022 será reconhecido na Igreja e na
sociedade pela excelência nas suas áreas de atuação, fidelidade ao carisma
Marista, vitalidade, viabilidade, e impacto de sua missão junto a crianças e jovens.

Identificamos no site da instituição que o colégio preza os valores:
o Espiritualidade: nossa espiritualidade é Marial e apostólica – prática,
relacional e afetiva, fundamentada no Evangelho, sendo Maria a inspiradora
de nosso jeito de ser e atuar;
o Espírito de família: construímos entre as pessoas uma relação de parceria
ativa,

acolhendo-as

e

compreendendo-nos

como

diferentes

e

complementares. Valorizamos a construção coletiva, o diálogo, a autonomia
responsável, a fluxibilidade, a ajuda mútua e o perdão;

39

o Simplicidade: somos

íntegros,

autênticos

e

transparentes.

Nossa

simplicidade é fruto da unidade entre ser e agir e se expressa nas diferentes
relações;
o Presença Significativa: o exemplo de vida é o meio mais eficaz para inspirar
pessoas. Buscamos estar próximos das pessoas, inculturando-nos em suas
realidades, valorizando e cultivando os laços de cuidado e ternura, solicitude
e afabilidade, e construindo uma sólida relação de confiança marcada por
uma presença atenta e acolhedora;
o Justiça: pautados nos valores cristãos, fazemos o bom uso de todos os bens
e recursos em vista da formação integral do ser humano e do bem comum;
o Amor ao Trabalho: assumimos o compromisso com a excelência e a
inovação a fim de fornecer repostas criativas e eficazes aos desafios da
realidade. Somos constantes e perseverantes no trabalho cotidiano.
Realizamos as tarefas que nos cabem com disposição, generosidade e
espírito cooperativo.

7.2 Caracterização das bibliotecas do Colégio Marista Arquidiocesano SP
Com o objetivo de exemplificar na prática os conceitos abordados no
trabalho escolhemos o Colégio Marista Arquidiocesano localizado em São Paulo.

Tratando

especificamente

sobre

o

Letramento

Informacional

nas

bibliotecas, o colégio possui três bibliotecas, geograficamente distantes uma da
outra, sendo as mesmas organizadas da seguinte maneira:


Biblioteca Infantil, ainda sem patrono: atende o público de 0 a 6 anos de
idade. Possui mobiliário adequado para os alunos dessa faixa etária; acervo
adequado onde esses alunos possuem autonimia; uma mesa central onde
fica exposto os livros novos; mural com indicações de leitura; espaço para
contação de histórias; apresenta fase de implantação de recursos
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tecnológicos, mas já possui computadores e, dentro da biblioteca há uma
brinquedoteca numa sala a parte.
Figura 1: Área para atividades

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 2: Acervo da biblioteca infantil separados por temas

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 3: Computadores adequados para a faixa etária

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 4: TV e aparelho de DVD

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 5: Balcão onde são expostas as novas aquisições

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 6: Brinquedoteca

Fonte: Os autores, 2014.
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Biblioteca Juvenil – “Professora Maria Angélica”: atende o público do primeiro
ao quarto ano do ensino fundamental. Possui mobiliário adequado para o
público destinado; acervo com itens para lazer bem como destinados à
práticas educativas; recursos tecnológicos; mesas com livros expostos e
sofás espalhados pelo ambiente, onde é possível os alunos se sentirem a
vontade.

Figura 7: Acervo da biblioteca juvenil

Fonte: Os autores, 2014.
Figura 8: Mobiliário adequado para estudo

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 9: Espaço para lazer

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 10: Mesa de apoio onde os alunos deixam os livros consultados

Fonte: Os autores, 2014.
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Biblioteca Central – “São Tomás de Aquino”: atende o público a partir do
quinto ano. Possui vinte e três salas de estudos em grupo e/ou individual;
uma videoteca onde é possível que os alunos trabalhem os recursos
tecnológicos e visuais. Apesar de a biblioteca dispor de recursos
tecnológicos, a dificuldade de o professor incluir a tecnologia no processo
pedagógico foi algo ressaltado pelo profissional bibliotecário; mesas de
estudo individual; terminais de consulta ao acervo; exposições de arte
espalhadas pelo ambiente; na entrada da biblioteca há uma estante com
livros de ficção, que é o gênero que os alunos mais consultam e, no balcão de
empréstimo ficam expostas as novas aquisições.

Figura 11: Entrada da biblioteca central

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 12: Balcão de atendimento onde ficam expostas as últimas aquisições

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 13: Ambientes de estudos individual e/ou grupo

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 14: Terminal de pesquisa ao catálogo

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 15: Mobiliário de estudo individual

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 16: Segmentação por cores de acordo com a Classificação Decimal de Dewey

Fonte: Os autores, 2014.
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Figura 17: Videoteca

Fonte: Os autores, 2014.

Figura 18: Estantes com livros de ficção

Fonte: Os autores, 2014.
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As bibliotecas disponibilizam um orçamento anual e, de acordo com o
bibliotecário Ricardo Tomasiello Pedro é suficiente e o mesmo possui autonomia
para realizar compras e resolver questões ligadas à área. O regulamento para o uso
da biblioteca está disponível para os alunos (ver anexo A).

7.2.1 Equipe


Bibliotecário Responsável: Ricardo Tomasiello Pedro;



8 Auxiliares de biblioteca: formados em diversas áreas, nenhum deles com
formação em biblioteconomia;



1 Estagiário;



1 Aprendiz.

A equipe utiliza sistema de rodízio nas rotinas para atender as demandas
das três bibliotecas.

7.2.2 Público alvo
Destina-se ao uso exclusivo de alunos, ex-alunos, professores e
funcionários.

7.3 Implantação do Letramento Informacional na Instituição

Em entrevista com o bibliotecário responsável pelas três bibliotecas da
instituição, ele nos explicou o projeto de Letramento Informacional que estão
desenvolvendo há cerca de dois anos, a seguir:

O programa surgiu a partir de uma reunião do bibliotecário com o diretor
da instituição quando foi questionado sobre o uso da biblioteca pelos alunos e, o que
poderia ser melhorado em relação ao ensino-aprendizagem, eis que ele menciona o
Letramento Informacional como um método de ensino e que poderia trazer diversos
benefícios.
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Devido às necessidades da biblioteca para a implantação do programa de
Letramento Informacional foi contratada uma consultora especialista na área,
formada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão da Informação e Mestrado
Internacional em Educação que, junto com o bibliotecário que é mestre em História
da Educação, mapearam as atividades (ver anexo B) e desenvolveram um programa
adequado para os alunos.

Para fazer esse mapeamento foi realizada uma pesquisa junto aos
professores, onde as perguntas tinham por objetivo a identificação das atividades
desenvolvidas por eles. Os professores de cada ano letivo se juntaram para
responder essas perguntas. Tendo as questões respondidas, o bibliotecário
juntamente com a consultora puderam adequar a biblioteca para os serviços e
produtos a serem desenvolvidos pelos professores conforme o ano letivo, processo
esse que durou cerca de dois anos.

O uso da biblioteca para estudo é frequente e, eles possuem uma média
de empréstimos alta, porém, observou-se uma necessidade na implantação desse
programa na instituição para que esses dados quantitativos se tornassem
qualitativos também, apresentando melhores resultados.

7.3.1 Programa de Letramento: aprendiz do século 21
Como base para desenvolver o programa foi usado o guia de aprendizado
desenvolvido pela American Association of School Librarians (AASL) denominado
“Parâmetros para o aprendiz do século 21” (ver anexo C).

Nesse guia são destacados aspectos importantes, tais como a leitura para
o lazer, bem como o aprimoramento pessoal; atitude; ética no uso da informação a
ser ensinada; competências tecnológicas; importância da biblioteca escolar no
processo de desenvolvimento de competências de aprendizagem; etc.

O guia se desenvolve em quatro passos (AASL, 2007):
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a) Investigar,

pensar

criticamente

e

adquirir

conhecimento:

Aborda

as

competências, tais como utilizar conhecimentos anteriores para novos
aprendizados, estruturar a busca pela informação, compreender a informação
em qualquer formato, possuir domínio no uso de ferramentas tecnológicas
para acessar a informação. Aborda também a questão de responsabilidade,
como copyrigh e estratégias de autoavaliação;

b) Tirar conclusões, tomar decisões embasadas, aplicar o conhecimento
adquirido a novas situações e gerar novos conhecimentos: Também aborda
as competências necessárias, as estratégias de autoavaliação bem como
disposição de agir, que é demonstrar flexibilidade no uso de recursos,
adaptando estratégias de informação a cada um deles e buscando novos
recursos quando não for possível chegar a conclusões claras;

c) Compartilhar conhecimento e atuar de modo ético e produtivo como membros
de uma sociedade democrática: aborda as características dos outros itens,
com foco nas competências, onde o aluno compartilha novos entendimentos
e reflete sobre o aprendizado, participa e colabora como membro de redes de
relacionamento social e intelectual, utilizar competências orais e escritas para
comunicar novos entendimentos de forma eficaz, entre outras;

d) Buscar aprimoramento pessoal e estético: ler, assistir e ouvir por prazer, ou
aprimoramento pessoal, fazer conexões consigo mesmo e com o mundo por
meio da leitura, buscar informações em fontes variadas, participar de redes
sociais, presenciais ou eletrônicas, para compartilhamento de ideias, avaliar a
capacidade pessoal para selecionar recursos atraentes e apropriados aos
interesses e necessidades pessoais.

A biblioteca procura priorizar o trabalho em parceria através de suas
ações, por exemplo, algumas aulas são realizadas na biblioteca, exposições
temáticas, cessão de espaço para atividades, entre outras.

Porém, em alguns casos específicos verificou-se a perda de alguns
professores que eram parceiros. Exemplo de um caso onde o professor possuía
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duas aulas contínuas e aproveitava o tempo para levar seus alunos à biblioteca, por
conta da mudança da grade curricular esse professor passou a ter apenas uma
única aula onde deixou de levar seus alunos, pois se perdia tempo somente no
trajeto até a biblioteca. Pensando em uma solução para o problema mencionado, a
biblioteca dispôs de um carrinho que vai à sala de aula, assim fazendo melhor uso
do tempo e mantendo a biblioteca atuante nas atividades exercidas pelos
professores.

Figura 19: Carrinho móvel

Fonte: Acervo da instituição

O software utilizado é o Pergamun, e os alunos são orientados quando
vêm à biblioteca ou possuem alguma dúvida específica.

Uma das ações que a biblioteca desenvolveu no sentido de dar
autonomia aos seus usuários foi explicar a todos como está organizado o
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conhecimento de acordo com as classes de Dewey (ver anexo D) para que os
próprios alunos sejam capazes de localizar os livros que desejam guiando-se pela
numeração de classificação como mostramos a seguir.

Figura 20: Banner informativo que auxilia os alunos na lógica da pesquisa

Fonte: Os autores, 2014.

Outra preocupação foi retirar os números da tabela PHA e Cutter da
chamada das obras, facilitando o entendimento dos alunos.
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Figura 21: Obras sem a notação de autor

Fonte: Os autores, 2014.

Essa questão foi muito discutida entre o bibliotecário e a consultora
chamada para desenvolver o letramento, mas com o passar do tempo percebeu-se
que os alunos conseguiam identificar mais facilmente os livros desejados.

Com relação à DSI (Disseminação Seletiva da Informação), boletins
informativos são realizados e enviados atualmente apenas aos coordenadores, mas
a ideia é que no futuro uma funcionária fique apenas com essa função, com o intuito
de atender aos professores também.

Com o objetivo de ensinar os usuários ludicamente, a biblioteca está em
processo de aquisição de jogos, pois ainda não possui.

Embora a biblioteca disponha de diversos serviços e produtos, um grande
número de funcionários não letrados não se sentem acolhidos, ficam receosos ao
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usar a biblioteca por acharem que somente os alunos podem fazer uso da mesma.
Para resolver esse problema estão pensando em alguma ação para reverter esse
quadro.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Elaborado com o objetivo de identificar a prática e utilização de serviços e
produtos relacionados ao Letramento Informacional, buscamos neste trabalho
identificar a importância do Letramento Informacional nas bibliotecas escolares, uma
vez que o mesmo está diretamente ligado à capacidade de busca, recuperação e
uso da informação e da consequente qualidade do conhecimento produzido.

Apesar do conceito de Letramento Informacional ser termo e prática
relativamente novos e ter uma definição conceitual bastante discutida na literatura,
chama-nos a atenção que, diversos autores, tanto na literatura nacional quanto
internacional, abordam o tema, o que mostra sua relevância na sociedade da
informação e do conhecimento que vivemos.

Tendo por base a definição de letramento dada por Gasque (2010),
pudemos realizar um estudo de caso e identificar a tipologia de recursos
informacionais da biblioteca, bem como observar as práticas e habilidades
desenvolvidas no processo de aprendizagem do aluno, analisar os serviços e
produtos oferecidos pela biblioteca à instituição e o trabalho desenvolvido pelo
bibliotecário responsável.

Notamos

a

preocupação

do

atual

bibliotecário

responsável

na

implantação de um programa de Letramento Informacional, com o intuito de não
obter apenas dados quantitativos nas pesquisas realizadas pelos alunos do colégio,
mas muito alem disso, transformar essas pesquisas em um processo que una todas
as ações mencionadas por Gasque (2010). Sua preocupação profissional está
voltada para que o Letramento Informacional se faça presente e vise a tomada de
decisão e resolução de problemas de seus usuários, essas ações são: localizar,
selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento.

. A experiência e visitas na biblioteca, objeto deste estudo de caso, nos
mostrou que a atitude de um profissional engajado, que busque participar
ativamente do processo educacional, que trabalhe junto ao quadro pedagógico em
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seu planejamento, pode fazer a diferença, integrar-se com os professores faz da
biblioteca um espaço pedagógico de educação continuada, alcançando resultados
mais qualitativos em relação ao Letramento e consequentemente aos produtos e
serviços que a biblioteca oferece, fazendo da biblioteca um local descontraído, onde
os usuários se sentem à vontade.
Com base nos estudos realizados para a elaboração do trabalho e
retomando as cinco leis de Ranganathan como princípios, podemos dizer que:


Os livros são para serem usados: para que isso ocorra, a existência da
biblioteca é crucial, e o Letramento faz com que a biblioteca seja um ambiente
agradável, facilitanto o uso adequado dos livros.



Todo livro tem seu leitor: é importante que a biblioteca divulgue os livros que
possui, não deixando apenas escondidos nas prateleiras, é importante que os
usuários saibam as novidades que a biblioteca possui.



Todo leitor tem seu livro: a partir do Letramento Informacional, o leitor passa a
ter maior discernimento e a escolher as informações com mais qualidade e
que possam satisfazer suas necessidades de informação.



Poupe o tempo do leitor: o Letramento Informacional auxilia no processo de
pesquisa e busca de informações com qualidade, faz com que o tempo do
leitor nessa busca de informações seja reduzido.



Uma biblioteca é um organismo em crescimento: o Letramento Informacional
faz com que os usuários não só se apropiem da biblioteca, mas que também,
tragam benefícios à ela. É uma via de mão dupla, que faz com que a
biblioteca esteja em constante crescimento.
. Esperamos que este simples trabalho também sucinte curiosidade e

interesse

de

futuros

pesquisadores

para

investigar

e

colaborar

com

o

enriquecimento teórico sobre o tema, que em nosso entendimento, é tão relevante e
contemporâneo.
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ANEXO A – REGULAMENTO
1.

Orientações gerais

· O atendimento é voltado para alunos, ex-alunos, professores, funcionários e pais
de alunos regularmente matriculados;
· São oferecidos os serviços de empréstimos, consultas, pesquisas bibliográficas e
reprografia (restrito ao material da Biblioteca com valores estabelecidos pela
Direção);
· Não é permitido comer, beber e fumar nas dependências da Biblioteca. Pede-se
para não atrapalhar as leituras individuais, em caso de indispensável comunicação,
falar em voz baixa;
· De acordo com o regimento escolar, é obrigatório o uso de uniforme para
frequentar as dependências da escola, inclusive a Biblioteca, assim como portar a
carteira de identificação do colégio;
· Os computadores disponíveis permitem a consulta e pesquisa dos materiais que
compõem o acervo, bem como possibilitam o acesso aos empréstimos feitos pelos
usuários;
· Os usuários são responsáveis pelos materiais utilizados e devem comunicar ao
atendente da Biblioteca qualquer dano observado, bem como zelar pelo patrimônio
físico (móveis, computadores, entre outros);

2.

Horário de atendimento

· Biblioteca Central e Videoteca
das 9h30 às 17h50, segundas-feiras;
das 9h30 às 18h50, de terça a sexta-feira;

· Biblioteca Infantil
das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira;

3.

Empréstimo, multa, consulta e devolução de obras
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Quantidade de empréstimo permitida por usuário e prazos para as devoluções
· Pelo atraso na devolução será cobrada multa por dia e quantidade de material,
sendo aplicada a todas as classes de usuários. O valor da multa estará afixado em
lugar visível dentro das Bibliotecas para conhecimento dos usuários; o não
pagamento

da

multa

e/ou

a

não

devolução

dos

materiais

acarretarão

automaticamente o bloqueio dos empréstimos. É possível a negociação do valor do
pagamento quando ele excede a um limite pré-estabelecido;
· Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I estarão isentos da
cobrança de multa, mas só poderão retirar materiais desde que não exista nenhuma
pendência junto às Bibliotecas;
· No ato do empréstimo, o usuário receberá um tíquete com as datas de empréstimo
e devolução dos materiais;
· Obras de referência (enciclopédias, dicionários, manuais e guias), obras raras e
valiosas e obras separadas para pesquisa só poderão ser consultadas na Biblioteca;
· As obras emprestadas e/ou consultadas deverão ser devolvidas diretamente ao
atendente da Biblioteca;
· A renovação de empréstimo poderá ser feita diretamente com um atendente ou
pelo site da escola, não é possível renovar materiais em atraso; para tanto o usuário
deverá digitar, no módulo “Acesso Usuário”, seu número de matrícula que poderá
ser retirado na Biblioteca. Ao renovar o empréstimo, o usuário deverá solicitar
através do botão “enviar recibo por e- mail” o envio do recibo de devolução que é a
garantia de que a transação foi executada com sucesso.
· Qualquer renovação poderá ser feita consecutivamente desde que não haja
solicitação de reserva por outra pessoa;
· O leitor é responsável pela obra consultada e/ou emprestada e, em caso de perda
ou dano, deverá substituí-la por outra igual ou correspondente, a critério da
Biblioteca;
· Nenhuma obra poderá sair da Biblioteca sem o devido registro de
saída.

4.

Recursos audiovisuais

A Biblioteca Central conta com recursos audiovisuais, tais como: fitas VHS, DVDs,
CDs, fitas cassete, além de aparelhos de televisão, videocassete e DVD. Esses
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recursos são voltados para o apoio às aulas, ao desenvolvimento e complementação
de projetos pedagógicos, além de subsidiar trabalhos, pesquisas e seminários de
alunos, nas diferentes áreas de conhecimento.
Para aproveitamento pleno dos recursos, o usuário deverá procurar com
antecedência a Biblioteca Central para identificar o material a ser usado e retirá-lo
pelo menos um dia antes da apresentação do trabalho para que possa verificar a
adequação ao tema. A devolução deverá ser feita após a utilização ou após o
período de aulas. No caso de fitas de vídeo e fitas cassete, as mesmas deverão
estar rebobinadas.
A Biblioteca Central disponibiliza sala de vídeo, podendo ser reservada com
antecedência no posto de atendimento. A sala não poderá ser utilizada caso exista
reserva de aulas com o professor.
A sala de vídeo será preferencialmente utilizada para pesquisa e/ou lazer
audiovisuais e o empréstimo dos materiais a serem utilizados deverão ser efetuados
na Videoteca. Os alunos só poderão utilizar materiais do acervo da videoteca,
exceto quando o mesmo ou equivalentes estiverem indisponíveis na ocasião.

5.

Salas de estudo

A Biblioteca Central conta com 23 salas de estudo para grupos (a partir de dois
usuários, com prioridade para os alunos) e são destinadas ao desenvolvimento de
atividades

pedagógicas,

podendo

ser

reservadas

pelos

alunos,

mediante

apresentação de documento de identificação original, por até 1h30 e esse período
poderá ser prorrogado, caso não haja espera ou reserva antecipada, de acordo com
datas preestabelecidas pela Biblioteca no início de cada ano letivo.
· Os alunos do período vespertino poderão utilizar as salas de estudos das
9h30 às 13h00;
· Todos os componentes do grupo são responsáveis pela sala de estudo; qualquer
dano observado deverá ser comunicado a um atendente da Biblioteca;
· Casos de indisciplina, danos materiais ocasionados por negligência de membros
do grupo ou perda de materiais ocasionarão medidas disciplinares cabíveis de
acordo com a Diretoria de Disciplina do Colégio;
· O uso individual das salas de estudo somente será permitido quando não
houver

lista

de

espera.
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ANEXO B – MAPEAMENTO DE ATIVIDADES
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ANEXO C – APRENDIZ DO SÉCULO 21
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ANEXO D – ORGANIZAÇÃO DECIMAL DE DEWEY
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