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RESUMO: A pesquisa trata sobre a importância da biblioteca escolar na comunidade. Apresenta 
elementos que fundamentam e caracterizam o modelo pedagógico da escola tradicional que contrapõe ao
novo paradigma educacional. Descreve o estado de precariedade em que se encontra a maioria das
bibliotecas escolares e tece considerações sobre o papel fundamental da biblioteca escolar no processo
de ensino-aprendizagem. Contextualiza a Biblioteca Lourenço Filho, do Instituto Estadual Dom Diogo 
de Souza e, através de coleta de dados, identifica o perfil e as necessidades informacionais da
comunidade abrangida pela referida Biblioteca. O estudo propõe alternativas de serviços a serem
disponibilizados pela Biblioteca, a fim de que esta possa converter-se em espaço de convivência, leitura, 
busca de informações e participação de pessoas que transformem a realidade à sua volta em um espaço
de construção de cidadania, tornando-os sujeitos-cidadãos. 
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1 INTRODUÇÃO 
  
            Em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo de iniciação, de passagem de um estado 
de dependência para o partilhamento de uma memória comum, de integração do indivíduo ao coletivo. 
  
            Cabe à família e, mais especificamente à escola, desenvolver o gosto pela leitura. Sabe-se que, 
quanto maior for a bagagem de leitura do indivíduo, mais facilmente este vai compreender e modificar a
realidade à sua volta. 
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Entretanto, o modelo educacional atual não propicia o desenvolvimento das habilidades e
potencialidades dos alunos. A leitura promovida pela escola nem sempre produz prazer, ela ocorre por
mera obrigação de cumprimento do currículo.  

  
A leitura é entendida como a ação que aciona no indivíduo mecanismos que lhe permitirão

apreender, associar, interpretar e assimilar para, posteriormente, reelaborar a mensagem apresentada,
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constituindo-se em elemento transformador e possibilitador de várias descobertas.  
  
Nesse processo a biblioteca escolar desempenha importante papel de agente transformador de

conceitos vigentes, na medida que interage com a comunidade, facilitando e democratizando o acesso à
informação. Porém, muitas vezes, a precariedade da biblioteca escolar, seja pública ou privada,
conseqüência do descaso dos dirigentes responsáveis, leva os profissionais que nela atuam a terem uma
atitude passiva e restrita às paredes da instituição. 

  
A biblioteca escolar não é avaliada pelo número de volumes que possui, mas pela adequação de

seu acervo à comunidade e pelos serviços disponibilizados, sempre procurando satisfazer as
necessidades de seus usuários – reais ou potenciais.  

  
Ao bibliotecário que nela atua compete, portanto, estender esses serviços até onde se fizerem

importantes e necessários, pois a biblioteca escolar não pode ser um elemento estranho à comunidade,
nem uma instituição elitista que se situa distante da população. 

  
No momento em que a biblioteca escolar oferecer as informações exigidas pela comunidade e

transformar-se em um espaço de participação dentro da  própria escola, desempenhará um papel 
fundamental para a formação do cidadão crítico,  consciente  e    autônomo, onde o  homem  seja  
valorizado,  tendo oportunidade de questionar, argumentar e posicionar-se diante das diversas  situações 
que se lhe apresentam.  Somente dentro de um amplo projeto social,  em   que   todos   os segmentos da 
comunidade escolar possam debater e decidir sobre o que melhor lhes convêm, é que se poderá esboçar
uma solução para os problemas que afligem essa comunidade. 
             

Este trabalho objetiva identificar a importância da biblioteca escolar para a comunidade e
avaliar  seu  grau  de  relevância  como  elemento formador de indivíduos leitores  e  cidadãos  
participantes  que, por conseqüência, possam modificar a realidade à sua 
  
volta. Constituindo-se em  um  estudo  avaliativo,  haverá,  além da  fundamentação teórica sobre o tema 
escolhido, a contextualização da Biblioteca Lourenço Filho do Instituto Estadual Dom Diogo de Souza,
localizado em Porto Alegre-RS. 
  
            Os dados obtidos mediante a aplicação de uma entrevista com alunos, pais, professores,
funcionários e pessoas da comunidade, segmentos abrangidos por essa Biblioteca, permitiu elaborar um
diagnóstico que identificou seus interesses e suas necessidades, que resultaram em propostas e
alternativas para a Biblioteca Lourenço Filho enfrentar e superar, com dinamismo e iniciativa, as
barreiras e dificuldades encontradas, transformando-as em elementos importantes de ensino e 
aprendizado, não apenas para alunos e professores da Escola, mas para toda a comunidade na qual está
inserida. 
  

Para finalizar, fazem-se importantes as palavras de Santa María e Yepes Osorio (1997, p. 64):
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[...] “el territorio del bibliotecario no termina donde acaba el espacio físico de la biblioteca, sino,
por el contrario, es ahí donde comienza.” 
                         
2 A ESCOLA E SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DOS HÁBITOS DE LEITURA E
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 
  
            Tradicionalmente, designa-se à escola a tarefa de promover o rito de passagem da “ignorância” à 
“iluminação”, promovendo as descobertas já consagradas pela sociedade.  
  

O sistema de créditos, conceitos, promoções e diplomas tem feito com que se meça o indivíduo
mais por montanhas de papel do que por conhecimento efetivamente adquirido. Sua estrutura piramidal,
altamente seletiva e excludente, propicia o acesso à vida social e econômica apenas àqueles que
galgarem todos os degraus estipulados por ela. A auto-realização do aluno raramente é alcançada na 
escola tradicional.  

  
Ao professor, muitas vezes inseguro no que diz respeito a currículos e objetivos, cabe o papel de

preencher as cabeças “vazias” dos alunos com um saber acabado,  teórico. Não  percebe ou  não  
consegue  perceber  que  esse  saber  não atende às reais necessidades e interesses de aprendizagem de 
uma geração que convive   diariamente   com   uma   gama  de   meios de comunicação   de   massa,  
competentes  em  seus  propósitos  e bem mais sedutores  
que os parcos recursos apresentados em  sala  de  aula.  Através de  sua  profissão – atualmente  
desvalorizada  –  lhe são atribuídas as funções de difundir a pedagogia tradicional  
e de ajustar o aluno à sociedade dada, mas não discutida, nem sequer pelo próprio professor. Isto é
conseqüência de sua formação deficiente, pois a maioria dos mestres também não fora trabalhada de
maneira a ter despertada e desenvolvida a sua consciência crítica.  
  
            A escola, segundo Coelho (1997, p. 224):  

  
[...] burocrática e metódica, como instituição, engavetou-se dentro da caverna construída por suas 
próprias intenções de ensino. Por vezes sai à luz, cega-se momentaneamente pela claridade 
pesada do dia a dia e volta ao interior da caverna, buscando a pretensa segurança das sombras.
Assim, continua cega na incerteza, todavia segura, da escuridão. 

  
Agindo dessa forma, a escola apenas mantém e reforça a situação vigente; em nada colabora para

a transformação de conceitos e dissemina os  valores  pretensamente  universais dos grupos 
hegemônicos, detentores do poder. Se o indivíduo não consegue refletir conscientemente sobre os
problemas ou situações que o atingem e, por conseqüência, não reflete sobre as mudanças que se fazem
necessárias, a hegemonia está mantida. É uma tarefa difícil – mas não impossível – a modificação da 
realidade e a construção de uma consciência crítica diante dos interesses burgueses que dominam a
sociedade.  

  
No que se refere ao desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura, é sabido que
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deveria iniciar-se no lar e ser aperfeiçoado sistematicamente na escola,  para  assim  obter
continuidade  por  toda  a  vida  do sujeito. Porém, as leituras promovidas na escola tradicional, onde
não é dado o devido valor à biblioteca, mostram o escrito, mas não as entrelinhas; são aleatoriamente
realizadas por mera obrigação, como os demais deveres escolares,  não produzindo prazer; textos nada 
interessantes são lidos mecanicamente, onde  discussões prévias e posteriores  são  omitidas  por força 
do cumprimento do currículo escolar. As situações acima mencionadas trazem como conseqüência a
aversão à leitura, refletindo um sistema educacional que vem se deteriorando. 

  
Apesar de a escola estar em crise há muito tempo, o que ocorre – e isso é salutar – é que agora se 

passou a notar o serviço pobre que realiza; isso não pode ser tolerado em uma sociedade que está
praticamente fundamentada no ensino como caminho de acesso para a obtenção do status  social  e  
profissional;  assim sendo,  a  escola passou a ter um significado  
fundamental na vida do sujeito, pois o ensino escolar constitui-se numa prática social para, formal  e  
institucionalmente, transmitir  a  cultura  às  novas  gerações, de  modo  intencional e sistemático. As 
habilidades exigidas pela sociedade atual – empreendedorismo, valorização dos talentos, criatividade,
espírito de liderança – estão longe de serem trabalhadas e oferecidas pelas escolas públicas, que 
deveriam estar realmente a serviço da população. 
  

Fontoura (2001) afirma que não existe progresso de uma nação sem um povo que estude, sendo
que a educação deve objetivar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação ao trabalho. Complementando essa idéia, Fragoso (1996) condiciona o
futuro do país à qualidade da escola, declarando que só haverá autêntica qualidade quando existirem
bibliotecas nas escolas.  

  
Na verdade, escolas de bom nível são gratas exceções, possuindo boas bibliotecas, administradas

por profissionais da área. No novo paradigma educacional tem-se em conta na aprendizagem as 
diferenças individuais e a capacitação do aluno para torná-lo um usuário independente da informação, 
sem perder a dimensão social em que este está inserido, com eqüidade de oportunidades para todos. A
visão do currículo é holística, globalizante, existindo integração entre os elementos do conhecimento
humano. Os professores não se consideram   mais  os  detentores  do  conhecimento,  mas  os   
orientadores   deste conhecimento: eles também aprendem e se modificam.  

  
De acordo com Fragoso e Penha (2000), o educando deve ser o sujeito ativo da sua própria

aprendizagem.  Assim,  o processo  da  educação  passa  a  ser  entendido  como  algo  
renovador e permanente, onde os sujeitos vão sucessivamente integrando novas experiências e
conceitos, de acordo com seus interesses.  

  
Segundo Bamberger (1995, p. 58), [...] “só se atinge o objetivo do ensino da leitura – o

desenvolvimento do gosto literário e da consciência crítica – quando se começa com os interesses 
existentes, tentando constantemente expandir-lhes os horizontes.”  Conforme o mesmo autor, a leitura 
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possibilita a remoção das barreiras educacionais, através do desenvolvimento da linguagem.
Portanto, o ideal é fazer com que  as  pessoas que estão ao  redor  das  crianças  e  jovens  tornem-se  
verdadeiras co-protagonistas no surgimento de uma sociedade  leitora  e também elas tenham 
oportunidade de descobrir a si mesmas como leitoras. 

Desta forma, é importante repensar a atuação da escola, e um dos espaços nas escolas onde a
inovação educacional pode se concretizar é, certamente, a biblioteca, pois nela pode ser  trabalhado  o  
desenvolvimento  de  capacidades de aquisição, processamento e aplicação da informação. 
          Conforme essa perspectiva, a escola deve contribuir para melhorar as condições de vida na
comunidade na qual está inserida; deve fazer dessa comunidade seu laboratório de aprendizagem,
abrangendo desde a oficina mecânica até o jornal local; disponibilizar suas instalações como centro para
a própria comunidade; compartilhar de seus problemas e tentativas de solução; prever a participação de
todos, tanto na sua política como na elaboração de seu currículo e prestar serviços que atendam o real
anseio e necessidades dos indivíduos, preparando-os para a vida em sociedade, onde terão um  papel  a 
desempenhar. Os professores devem participar realmente das atividades que a comunidade oferece,
reforçando seu vínculo com esta. 

  
A presença da comunidade fortalece a escola, aperfeiçoa a qualidade do ensino, consolida  o

projeto  pedagógico  e  dá  aos   alunos   um   exemplo  de  prática  da cidadania. 
  
Demo (apud ARAÚJO, 1992, p. 69) afirma que a cidadania é: 

         
[...] processo histórico de conquistas populares, através das quais a sociedade adquire
progressivamente condições de tornar-se sujeito  histórico consciente e organizado, com 
capacidade de conceber e efetivar um projeto próprio de desenvolvimento social. O contrário
significa a condição de massa de manobra, de periferia de marginalização.  
  

            Araújo (1992, p.76),  por sua vez, conclui que: 
  

[...] somente uma sociedade alfabetizada poderá utilizar e exigirá o constante acesso aos sistemas
de informação, impedindo, assim, o controle autoritário dos mesmos por alguns poucos grupos
sociais. Assim, considera-se que o direito à informação é a condição essencial para o exercício da
cidadania. 
  

            Nesse sentido, pode-se afirmar que esta interação escola-comunidade, tão alardeada atualmente, 
pode iniciar pela biblioteca escolar. 

  
3 A ATUAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA COMUNIDADE 
3.1 A PRECARIEDADE DA BIBLIOTECA ESCOLAR 
  
            Uma das marcantes características da sociedade contemporânea é a rápida produção,
disseminação e uso da informação. Portanto, as mudanças educacionais exigidas para capacitar o sujeito
a acompanhar e atuar nessa sociedade indicam a necessidade de um redimensionamento do papel da
biblioteca escolar. 
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            De acordo com o Projeto de Lei nº 3.549/00 da Deputada Esther Grossi, será obrigatória, num
prazo de cinco anos, a existência de bibliotecas em todas as escolas do país. Atualmente,  conforme  o  
Censo  Escolar  2000,  no  Brasil,  dos  35  milhões   de   estudantes matriculados  no  Ensino 
Fundamental,  apenas  20  milhões estudam  em  escolas  com bibliotecas. De um  modo geral, o padrão  
das  bibliotecas escolares é baixo; elas praticamente inexistem nas zonas rurais. 
  

O descaso governamental traz como conseqüência a não-valorização da biblioteca escolar, 
raramente transformada em objeto de preocupação ou investimento. Ao contrário de  países 
desenvolvidos, onde a biblioteca escolar ocupa posição privilegiada nas escolas, no Brasil é ignorada sua
real contribuição no processo educativo. Tem sido vista apenas como um depósito de materiais a serem
utilizados por professores e alunos ou um local onde alunos considerados “rebeldes” cumprem castigos 
impostos pelos professores ou pela direção da escola. 

  
Em muitas delas o responsável é apenas uma figura decorativa no ambiente escolar, alienado

completamente  do  sistema educacional, permanecendo basicamente  em  suas   atividades técnicas e 
administrativas. É reconhecida a importância da parte técnica em qualquer profissão, porém o
bibliotecário responsável pela biblioteca escolar  deve  priorizar o atendimento aos usuários. O 
processamento técnico e as atividades administrativas fazem-se importantes na medida em que 
facilitarem o acesso dos usuários à informação procurada. 

  
            Muitas bibliotecas escolares – públicas e privadas – se encontram em estado precário, com 
serviços de  baixa  qualidade, espaço físico inadequado, pessoal  não  qualificado, acervo desatualizado 
e em  quantidade  insuficiente.  Os  livros  ainda   formam a quase totalidade do 
acervo. Filmes, CD´s, fitas e vídeos são elementos raros em muitas bibliotecas. A biblioteca escolar
acompanha, portanto, a crise do sistema educacional. 
  
3.2 A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM 

  
Sabe-se que a biblioteca escolar é a base de formação dos usuários dos demais tipos de unidades

de informação. Bamberger (1995) afirma que o número de pessoas que se utilizarão de bibliotecas
durante sua vida dependerá muito de haverem –  ou não – sido apresentadas a elas em sua juventude e 
do modo como isso aconteceu. 

Assim, conforme essa abordagem, para muitas crianças, principalmente para as que pertencem
às  classes menos favorecidas economicamente, a biblioteca da escola é a primeira e será a única
conhecida. Por isso, deve constituir-se em um local estimulante, agradável, aconchegante e alegre,
administrada de maneira onde rígidos regulamentos não se oponham ao prazer e interesse do leitor.
Deve ser um espaço aberto, dinâmico, interativo e de livre acesso a toda comunidade escolar;  se estiver 
carregada de estímulos será o local onde a criança aprenderá a gostar de ler, a se interessar pela leitura.
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Já os adolescentes terão suas energias canalizadas positivamente para atividades e experiências
criativas e desafiadoras. 

  
Os funcionários que nela atuam – e, não raras vezes, a “equipe” é composta por apenas uma 

pessoa – precisam estar bem preparados e conscientes do valor da biblioteca escolar, para não ocorrerem
barreiras. Segundo Kieser e Fachin (2000),  lidar com crianças e jovens requer habilidades de formação 
tão sofisticadas quanto as  do profissional que atende os pesquisadores,  mesclando noções  de 
Psicologia, Pedagogia, Literatura, Sociologia, entre outras.  

  
Como a maioria das bibliotecas escolares utiliza os sistemas Classificação Decimal de Dewey

(CDD) e Classificação Decimal Universal (CDU) para a classificação dos documentos, o acesso ao
acervo é dificultado, pois, segundo Gilbertoni (1990), os materiais não são agrupados de acordo com a
necessidade do usuário infantil. Além disso, a representação dos assuntos através de símbolos utilizados  
pelos  sistemas  CDD  e  CDU  é  de difícil  compreensão  para  a criança (e não só para a criança!), 
tornando-a dependente do profissional bibliotecário. 

  
Nessa perspectiva, o autor sugere como alternativa para que o usuário, principalmente o infantil,

possa localizar-se mais facilmente e ter acesso ao material procurado, a codificação cromática, que
simplificará a utilização da biblioteca escolar. A codificação cromática não exclui necessariamente o uso
da CDD e CDU, sendo que, pouco a pouco, o bibliotecário que atua em biblioteca escolar encarregar-se-
á de familiarizar os usuários com o significado dos algarismos e símbolos daqueles sistemas,
preparando-os para a utilização futura de outros tipos de bibliotecas. Portanto, ao definir a política para a 
organização da biblioteca escolar, deve-se buscar a simplificação e a clareza, mostrando aos usuários seu 
funcionamento e organização. Além disso, o acervo deve ser aberto, permitindo o acesso e o manuseio
dos materiais, a livre escolha, a possibilidade de opção e busca dos itens desejados.  
            A biblioteca escolar constitui-se em um elemento que apóia os docentes em sua capacitação e
lhes oferece os subsídios necessários para a tomada de decisões, procurando manter no acervo os títulos  
indispensáveis ao enriquecimento de suas aulas, informando-os  sobre  a  existência  dos  documentos 
relacionados às  suas  áreas  de  atuação  e  fornecendo  mecanismos  de  acesso  ao  conteúdo  dos itens 
como forma de facilitar sua seleção e uso em sala de aula. Além disso, forma o sujeito para a
aprendizagem permanente; desenvolve   habilidades de estudo independente, afastando-se, dessa forma, 
da idéia de biblioteca escolar apenas como o local onde se realizam as “pesquisas” escolares, que nada 
mais são do que cópias; estimula a criatividade, a comunicação; propicia a recreação; prepara o usuário
para a utilização e análise de diferentes formas de busca, interpretação e uso da informação, colocando à
sua disposição recursos informacionais diversificados.  

  
Depreende-se então, pelo acima exposto, que a biblioteca de uma escola é o reflexo de seu

programa educacional. Faz-se necessária a conscientização de que a biblioteca escolar não se resume a
um simples anexo da organização escolar;  deve  ser  valorizada como o “coração da escola” e encarada 
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como um  verdadeiro laboratório de auto-aprendizagem e espaço de ação pedagógica. 
  
Além dos alunos e professores, a biblioteca deve interagir também com os pais  de  família  e

com  as  demais  pessoas  da comunidade,  o  que se constitui na função social da biblioteca escolar. 
Estimulando e orientando a comunidade escolar em suas consultas e leituras,  bem  como  oferecendo 
materiais  que  incentivem  a  leitura  no  lar,  favoreceria   o  
desenvolvimento da capacidade de selecionar  o  que  realmente  interessa. O êxito e o valor de  uma 
biblioteca escolar dependerão mais do seu modo de atuação do que do número de volumes de sua
coleção. 

  
Com os novos desafios e responsabilidades que  deverão ser assumidos pela biblioteca escolar, 

pode-se almejar a diminuição do desnível informacional que separa os países industrializados –
detentores do poder da tecnologia do tratamento e geração da informação – dos países em 
desenvolvimento, pois sabe-se que a partir da eficiente utilização da informação produz-se o 
conhecimento. Percebe-se, entretanto, que ainda há um longo caminho a percorrer até que a grande
maioria das bibliotecas escolares atinja o plano ideal acima citado. 
  
3.3 A BIBLIOTECA ESCOLAR E A COMUNIDADE: UMA PARCERIA PARA A CONSTRUÇÃO
DA CIDADANIA 

  
Segundo Borba (2000), a biblioteca escolar deverá constituir-se um instrumento indispensável

para  o  desenvolvimento   curricular,  e  como tal  deve  responder  de   forma satisfatória e eficiente, 
com seus serviços, à comunidade na qual ela está inserida. De acordo com o mesmo autor, o
bibliotecário precisa dinamizar a biblioteca para que seus usuários potenciais tornem-se reais, 
promovendo a democratização da cultura. 

  
O cidadão deve ser visto como um consumidor, que está em busca dos mais diversos tipos de 

informação; cabe, então, à Biblioteca, satisfazer essas necessidades de informação, pois somente assim é
possível justificar para a sociedade a existência de bibliotecas. 

  
Desta maneira, a biblioteca escolar é chamada a desempenhar um importante papel na

comunidade, não podendo furtar-se de suas obrigações. Deve objetivar, entre outras coisas, elevar o
nível cultural da comunidade, deixando de ser uma instituição elitista que se contenta em atender apenas
uma pequena parcela de usuários. Pode e deve suprir a carência de bibliotecas públicas em nosso meio.
Quando existir biblioteca pública na comunidade, deve-se promover a integração entre ambas, através 
de intercâmbio de materiais, visitas orientadas e atividades planejadas em conjunto pelas instituições. 

  
Segundo Neves (1998, p. 218), [...] “como mediadora da informação, a biblioteca escolar

transforma-se em  um  espaço  público  dentro da  própria escola.” Pode ser entendida  
como um local que, além de estimular a circulação ou a transferência da informação, favorece a

Página 8 de 16UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

25/7/2007file://D:\politicas\Fortalecendo.htm



convivência dos diferentes  segmentos da comunidade  escolar; constitui-se num local de encontro e 
discussão, pertencendo, portanto, a todos os usuários. Para Flusser (1982), ela deve ser avaliada pela
adequação do  acervo à sua comunidade. Portanto, entende-se  que  a constituição do acervo deve estar 
constantemente ligada à realidade local.  A seleção e aquisição do material devem considerar, também, o 
currículo ou proposta pedagógica da escola, sendo que as preferências dos usuários devem ser
valorizadas. 

  
A biblioteca escolar pode, também, contribuir com a educação dos adultos que não tiveram

oportunidade  de  acesso  ao  sistema educacional na infância, apoiando programas que envolvam 
campanhas de alfabetização e pós-alfabetização que se realizam através de diferentes modalidades de
ação, presenciais ou à distância. 

Por outro lado, sabendo-se que os estudantes constituem seu mais forte contingente de usuários e
que a evasão escolar é uma constante em nossa realidade, a criança e o jovem devem ser incentivados a
freqüentarem a biblioteca mesmo se pararem de estudar. 

  
De acordo com Silva (1985), em relação aos idosos, a biblioteca deve agir de forma que atenue

seus problemas de solidão, proporcionando atividades especificamente dirigidas à terceira idade. Os
aposentados trocariam o banco da praça por um lugar na biblioteca escolar, onde leriam o jornal diário,
conversariam com amigos e manteriam contato com pessoas mais jovens, não se sentindo, assim, à
margem da sociedade.  
             

Outro exemplo de atuação da biblioteca escolar em benefício de sua comunidade é no combate às
drogas. Hoje, a penetração das drogas abala e desestrutura indivíduos, famílias e, conseqüentemente, a  
sociedade  como  um  todo. Muitos   pais   ou   responsáveis  sentem-se   
despreparados para  lidar com esse problema. Não raras vezes sequer percebem que o jovem já está
envolvido com as drogas, num caminho de difícil retorno. 
             

Nesse particular a biblioteca escolar pode vir a desempenhar um importante papel social de
esclarecimento e formação de consciências e atitudes. Seu espaço físico pode ser utilizado para palestras
com especialistas no assunto, tendo como público-alvo toda a comunidade, mediante ampla campanha 
de divulgação. 
             

Ações semelhantes às do auxílio no problema das drogas podem ser desenvolvidas no que diz
respeito à violência, porte de armas por alunos ou outras questões relevantes para a comunidade. 

  
A divulgação aos usuários sobre algum novo serviço/produto oferecido pela biblioteca escolar

pode ser realizada em qualquer momento em que haja contato com o leitor ou através de seminários e
exposições realizadas pela biblioteca ou pela escola. Os materiais de divulgação devem ser expostos
também nos lugares de maior concentração popular, como igrejas, mercados, lojas, paradas de ônibus e
outras bibliotecas, visando a melhor utilização da coleção, a participação em atividades oferecidas e a
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ampliação do número de usuários. Também é importante o aproveitamento de reuniões com pais
e professores, jornalzinho da escola ou da biblioteca, conversas informais etc. 

  
Se a biblioteca escolar desenvolver estratégia e um padrão de serviço que satisfaça seus usuários,

possibilitando a obtenção de informação ao nível desejado, estes se tornarão aliados na divulgação dos
bons serviços prestados pela biblioteca. Uma vez conquistado o usuário, este será um incentivador à
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas demais bibliotecas que vier a freqüentar futuramente. 

  
 Os professores, funcionários, pais, alunos e comunidade em geral devem participar do

planejamento, execução e avaliação das atividades da biblioteca escolar, seja com sugestões de materiais
para o acervo, de horário de funcionamento (preferencialmente acompanhando todos os turnos de
funcionamento da escola), ou com idéias sobre atividades mais interessantes e/ou necessárias à
comunidade escolar. Os recursos (do Estado ou do Município, que não podem eximir-se de sua 
responsabilidade no caso de bibliotecas escolares da rede pública) poderão ser acrescidos de outros,
oriundos de campanhas na  comunidade. Sabe-se que em nações desenvolvidas a educação não é um 
problema  exclusivo do governo. É,   antes   de tudo, uma responsabilidade amplamente compartilhada
com a sociedade e um dos primeiros deveres de cada cidadão.  

  
Portanto, todos os segmentos da comunidade escolar devem ter a oportunidade de debater e

decidir sobre o que melhor lhes convêm, esboçando-se, dessa forma, uma possibilidade  de  solução  
para  os  problemas  que  afligem essa comunidade. Os   benefícios oriundos dessa participação 
comunitária  não  serão,  de  forma alguma,  caracterizados  como 
existentes graças à “bondade” do Estado ou como uma dádiva das classes dominantes, nem converter-
se-ão em serviços de qualidade inferior, adaptados às limitações dos desprivilegiados; serão 
identificados, certamente, como resultantes de um esforço coletivo, que crescerá pela participação de
todos.  

  
Sendo assim, o papel da biblioteca escolar é fundamental para a formação do cidadão crítico,

consciente e autônomo, onde o homem seja valorizado, pensando, questionando,  argumentando e 
tomando posição diante de fatos e situações. Saber pensar significa compreender a  realidade, raciocinar  
fazendo  uso  da  lógica, abstrair e aplicar conceitos em diferentes circunstâncias, bem como ser capaz 
de enfrentar problemas, refletindo sobre eles e propondo soluções. Esta leitura crítica do mundo dá ao
indivíduo a possibilidade de perceber a realidade, detectar as  necessidades  prementes e  intervir, 
conscientemente,  em busca de uma sociedade melhor. A partir do momento em que os sujeitos utilizam
seu saber em benefício da comunidade, modificando a realidade à sua volta, tornam-se sujeitos-
cidadãos. 

  
  
Cabral (1992, p. 220) afirma que: 

  
a função social da biblioteca pode ser resumida em seu papel primordial de democratizar a
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informação. Porém, este papel pode ser estendido e tornar-se muito mais abrangente, desde que a 
biblioteca se disponha a adotar uma postura de agente transformador, dirigindo seu trabalho no
sentido de acionar e promover mudanças na sociedade, através de políticas de conteúdo
emancipatório, que propiciem aos cidadãos fazer suas escolhas e opções, exercer plenamente
seus direitos de cidadania e assumir a liderança de movimentos reivindicatórios inseridos em
projetos sociais mais amplos.  

  
Com o crescente incentivo ao trabalho voluntário e ao projeto “Amigos da Escola”, as pessoas da 

comunidade podem participar de diversas tarefas na biblioteca escolar, sempre sob a supervisão do
profissional responsável. Entre essas tarefas podem ser citadas: colagem de fitas de codificação
cromática, elaboração  e  aplicação de etiquetas nas estantes, confecção e colagem  de   bolsos,  
recuperação   física  dos    documentos  e  outras,  que   minimizariam  o problema da falta de recursos 
humanos nas instituições. Especialistas em áreas nas quais a biblioteca escolar estiver atuando na
comunidade também podem oferecer seus préstimos, que certamente representarão um valioso auxílio à
realidade local. 

  
Segundo essa abordagem, a biblioteca só poderá exercer uma ação participante, esclarecedora,

quando  houver   uma  interação  com  a   comunidade,  possibilitando  a   esta  
explicitar seu saber e desempenhar um possível papel de transformação. Para que isto ocorra, devem ser
estudados os aspectos sócio-culturais, econômicos, políticos, tecnológicos e demográficos relacionados 
com o ambiente em nível macro, bem como os relativos ao ambiente específico onde atua a instituição e
até mesmo o ambiente interno e sua cultura organizacional. Isto concorrerá para a compreensão do
comportamento das pessoas envolvidas e atingidas pelas ações da biblioteca, facilitando uma atuação
pró-ativa. Em relação a essa questão, Santos e Carmona (1982, p. 22)  tecem  a   seguinte  consideração: 
[...] “é fundamental o conhecimento do usuário na sua totalidade (faixa etária e sócio-econômica, 
escolaridade, etc.).”  

  
Com a finalidade de obter dados relevantes sobre a comunidade atendida pela  Biblioteca

Lourenço  Filho  do  Instituto  Estadual Dom Diogo de Souza, foram consultadas a diretora da Escola e a
bibliotecária responsável pela referida Biblioteca. Ambas foram ouvidas na própria Escola, através de
entrevistas contendo questões abertas e fechadas de escolha simples. 

  
Buscando conhecer o perfil e as necessidades informacionais da comunidade  foi aplicado um 

instrumento de coleta de dados, com questões fechadas de escolha simples e múltipla, bem como uma
questão aberta para comentários e/ou sugestões. A pesquisa procurou abranger todos os segmentos
(alunos, pais, professores/funcionários e demais pessoas residentes no bairro Cristo Redentor), num total
de 50 pessoas, escolhidas de forma aleatória dentre a população. Essa pesquisa objetivou, também,
verificar se a comunidade conhece e como utiliza a referida Biblioteca. 

  
 Todas as entrevistas foram aplicadas durante o mês de agosto de 2001, após a realização de um

estudo-piloto para a verificação da fidedignidade do instrumento mediante a aplicação prévia em quatro
pessoas, representantes de cada segmento a ser pesquisado. 
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 Como a pesquisadora atua como professora regente de classe na Escola, o acesso aos
entrevistados foi facilitado, bastando explicar a finalidade da pesquisa para que as pessoas concordassem
prontamente em responder às questões.   

  
Os alunos foram entrevistados nos intervalos das aulas, bem como na entrada e saída dos turnos;

os professores foram ouvidos na sala dos professores, durante os intervalos, e os funcionários em  seus  
respectivos  setores  de  atuação;  quanto  aos pais, foram entrevistados  
enquanto aguardavam seus filhos ou tratavam de algum interesse na Escola e, finalmente, as pessoas
residentes na comunidade foram entrevistadas em suas casas. 

  
A análise dos dados foi realizada através de tabulação manual, durante o mês de setembro de

2001. 
  
Cabe, inicialmente, contextualizar a Biblioteca anteriormente citada esua comunidade. 
  
A Biblioteca Lourenço Filho é do tipo escolar, subordinando-se à direção do Instituto Estadual 

Dom Diogo de Souza e ao Centro do Livro e Bibliotecas Escolares (CLBE) da Secretaria da Educação
do Estado do Rio Grande do Sul; é considerada “pólo”, segundo critérios do Sistema Estadual de 
Bibliotecas Escolares/SE/RS. A população-alvo  é  formada  pelos alunos (cerca de 2.500, da Pré-Escola 
ao Ensino Pós-Médio), professores (132 ao todo), funcionários da Escola (em número de 19), alunos 
das  escolas  circundantes  e  comunidade  em  geral;  funciona  em  três  turnos, de segunda à sexta-
feira, porém, à noite, não acompanha o horário das aulas, encerrando suas atividades às 21 horas.
Quanto aos recursos humanos, conta com um profissional bibliotecário e três auxiliares, um para cada
turno. 

A comunidade abrangida por essa Biblioteca, situada num bairro predominantemente residencial
de Porto Alegre é de, aproximadamente, 12.000 pessoas, englobando diversas faixas etárias. Essas
pessoas possuem uma média faixa de renda, constituindo-se, principalmente, de trabalhadores na área da 
saúde, comerciários e profissionais liberais; os aposentados formam um percentual considerável da
população do bairro. 

  
Segundo a diretora da Escola, a relação do Instituto Estadual Dom Diogo de Souza com a

comunidade é regular, pois as pessoas se omitem quando são chamadas a participar. Para ela, o fato de 
a comunidade abrangida ser composta por um número muito grande de pessoas, torna difícil a
manutenção de uma afinidade com a Escola.  

  
Não há, no bairro, bibliotecas públicas ou comunitárias, e as únicas opções de lazer da

comunidade são quatro praças e os cinemas de um Shopping Center próximo. 
  
No que diz respeito à idade dos entrevistados, observa-se que o maior número encontra-se entre 

36 a 45 anos, perfazendo um total de 19 pessoas (38%); até 9 anos foram entrevistadas 4 pessoas (8%);
de 10 a 15 anos foram 5 pessoas (10%); de 16 a 25 anos foram ouvidas 9 pessoas (18%); de 46 a 55
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anos, foram entrevistadas 8 pessoas (16%). 
  
Por outro lado, indivíduos  cujas   idades   situam-se   entre   26  a  35 anos constituíram um

pequeno contingente de entrevistados, em número de 2 pessoas (4%); com mais de 65 anos foram
entrevistadas 3 pessoas (6%); nenhuma pessoa com idade entre 56 a 65 anos foi ouvida.  

  
Quanto ao sexo da população pesquisada, 14 pessoas  pertencem ao  sexo masculino (28%) e 36 

ao sexo feminino (72%). 
  
Todos os segmentos que compõem a comunidade atendida pela Biblioteca Lourenço Filho

foram  ouvidos. As entrevistas contemplaram 14  alunos (28%) e  o mesmo número de pessoas 
residentes na comunidade; foram ouvidos, também, 11 pais (22%) e 8 professores / 3 funcionários
(22%). 

  
Procurando atender seu público usuário, a Biblioteca Lourenço Filho conta com uma coleção

composta por 12.000 livros que abrangem as diversas disciplinas do currículo escolar; mantém
assinaturas de seis títulos de periódicos; além disso, possui coleção de recortes, folhas soltas, folhetos,
mapas e globos, além de material de referência. 

  
A bibliotecária afirmou durante a entrevista que, apesar de atender 1.500 usuários/mês, os

serviços oferecidos pela Biblioteca resumem-se a consultas locais, empréstimos domiciliares para
alunos, professores e funcionários e visitas semanais das turmas de Pré-Escola e Currículo por 
Atividades para leituras, acompanhadas pelas professoras regentes de classe. Ela alega falta de recursos
humanos e materiais como razão da não-implementação de novos serviços.          
  

Dentre os serviços que poderiam ser oferecidos pela Biblioteca Lourenço Filho, considerando
seu espaço físico e recursos humanos disponíveis, foram dadas as seguintes opções aos entrevistados: 

• Palestras 
• Saraus Poéticos 
• Feiras do Livro 
• Encontros com Escritores 
• Jogos 
• Projeções de Filmes 
• Hora do Conto 
• Oficinas Literárias 
• Cursos. Quais? 
• Caixas-Estante para os Doentes dos Hospitais 
• Contação de Histórias para Crianças Hospitalizadas 
• Outros. Quais? 
  
Na última das opções acima relacionadas, foi aberta a possibilidade da indicação, pelo
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entrevistado, de algum serviço não listado. 
  
No geral os serviços mais indicados pelas pessoas entrevistadas foram Oficinas Literárias (58%),

Feiras do Livro (56%), Contação de  Histórias  para Crianças Hospitalizadas (54%), Encontros com
Escritores (50%), Hora do Conto (46%), Palestras (40%) e Caixas-Estante para os Doentes dos Hospitais 
(34%). 

  
Ao serem indagados sobre a existência de uma Biblioteca no Instituto Estadual Dom Diogo de

Souza e sua utilização, verificou-se que, no resultado geral, a grande maioria dos entrevistados (84%)
sabe que a Biblioteca existe, porém, apenas um pouco mais da metade das pessoas entrevistadas (52%) a
utiliza.  
             

Sugere-se então que, além da disponibilização à comunidade dos serviços reivindicados pelos
entrevistados e citados anteriormente, ocorra um treinamento para que os funcionários que atuam na
Biblioteca relacionem-se de uma forma mais positiva com seus usuários; recomenda-se, também, a 
atualização do acervo e a possibilidade de acesso a todos os itens, para proporcionar ao usuário o
manuseio e a seleção do material procurado. Sugere-se, ainda, a ampliação do horário de funcionamento, 
para que os alunos dos cursos noturnos tenham a oportunidade de freqüentarem a Biblioteca e que, por
fim, seja pleiteada pela Bibliotecária junto à Direção da Escola a possibilidade de acesso à Internet para
os usuários e corpo funcional, seja por cabo ou telefone. 

  
Acredita-se que,  se  forem  atendidos  os interesses dessa comunidade –  evidenciados  a   partir

da   pesquisa  realizada  –  a   Biblioteca   Lourenço  Filho tornar-se-á um elemento importantíssimo, 
transformador da realidade local, contribuindo dessa forma para a melhoria da qualidade de vida e para a
formação de uma consciência cidadã. 
  
  
4 CONCLUSÕES 
  
            Pode-se perceber a importância que a biblioteca escolar pode adquirir para a comunidade onde 
está inserida, pois a sua atuação e dinâmica pode atender aos anseios da coletividade. Assim, ela será o
elemento catalisador de transformações que iniciam dentro da própria comunidade escolar. 
             

Muitas são as dificuldades a serem enfrentadas, e pode-se afirmar que os problemas começam a
partir do próprio modelo educacional em vigor atualmente: um modelo que não privilegia a leitura como
elemento transformador da realidade e que se esconde no escuro de si mesmo por não conseguir
acompanhar as mudanças exigidas pela sociedade. 
             

Estimulando o desenvolvimento ou o fortalecimento do hábito de leitura, prestando aos
professores o assessoramento necessário, participando da vida comunitária e transformando-se em um 
local prazeroso e aconchegante, a biblioteca escolar estará democratizando o acesso à informação;
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contribuirá, desta forma, para a efetivação de um tão almejado modelo de ensino onde sejam
contemplados e valorizados os processos de pensamento, de criatividade, de posicionamento crítico e de
construção de conhecimentos compatíveis com a infinita capacidade de aprendizagem do ser humano. 
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DEVELOPING TIES, CHANGING CITIZENS: CONNECTIONS BETWEEN THE SCHOOL 
LIBRARY AND THE COMMUNITY. A STUDY IN THE LOURENÇO FILHO LIBRARY IN 

PORTO ALEGRE-RS, BRAZIL. 
  

ABSTRACT: This research in on the importance of the library in the school community, showing the
characteristics which distinguish traditional pedagogical models from the new educational paradigms. It
reveals the inadequate resourcing of the most of the library schools, emphasizing the significant role
played by this institution in the teaching-learning process. It particularizes the situation of the Lourenço
Filho Library of the State Institute Dom  Diogo  de Souza, identifying the profile and the information 
needs of the users community. The study suggests alternative services to be available at the library in
order to change it into a space of meeting, reading and reinforcement of the citizenship. 
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