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RESUMO 

 

Propõe o estabelecimento de um diagnóstico das bibliotecas escolares estaduais 
existentes na Zona Leste da cidade de Manaus, visando promover maior qualidade 
no ensino público por meio da análise das condições da oferta de informação nas 
escolas. Indica que o país há muito tempo, se recente da falta de bibliotecas nas 
escolas, embora dados oficiais mostrem que há um vertiginoso crescimento da 
oferta de acervo nas escolas de ensino básico em detrimento a promoção de 
serviços que permitam o acesso aos saberes existentes nas coleções distribuídas. 
Destaca que a oferta de um serviço eficiente de informação para a formação de 
autonomia crítica do cidadão manauara perpassa pela concepção de uma 
competência informacional, função também da biblioteca escolar. O objetivo geral é 
diagnosticar a situação institucional das bibliotecas escolares da rede pública de 
ensino existentes na Zona Leste de Manaus. Os objetivos específicos são: identificar 
as escolas que compõem a Zona Leste da cidade de Manaus, constituir um 
instrumento de coleta de dados, observar as condições da oferta de serviço de 
informação das bibliotecas escolares, caracterizar, no conjunto de espaços 
observados, o tipo de serviço ofertado e apontar elementos para qualificar a oferta 
de serviço de informação das bibliotecas escolares.  A pesquisa foi realizada em 
trinta e cinco escolas, onde foram elaborados quatro instrumentos para a coleta de 
dados, sendo um para os gestores/pedagogos, um para o professor, um para o 
aluno e um para o responsável da biblioteca. Os dados obtidos foram então 
tabulados e seus resultados retratam a situação das bibliotecas escolares, quanto à 
oferta de seus serviços informacionais. 
 

Palavras-chave: Bibliotecas escolares. Ensino público. Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Propose a diagnostic of the state school libraries in the East Zone of Manaus city, to 
promote higher quality on the public education through the analysis of the conditions 
of the information in schools. Indicates that our country long time ago if recent of 
libraries lack in the schools where although official data shows there is a tremendous 
growth in the supply of the collection in the primary school because of the service 
promotion that provides access to distributed collections. The provision of an efficient 
service of information to formation of critical autonomy of the citizen from Manaus is 
although of a conception of information competence and function of the school 
library. The general objective is to diagnose the institutional situation of the school 
libraries of the public schools of the east zone of Manaus. The specifics objectives 
are: To identify the schools are in the East Zone of Manaus, To constitute an 
instrument to collect data, to observe the conditions of information service of the 
school libraries, kind of elements and kind of service is done to qualify the 
information service. The research was done with sample of thirty-five schools where 
were developed four instruments  to collect data, one for managers/educators, one 
for teacher, one for student and one for library responsible. The data were then 
tabulated and the results are showing the situation of the school libraries and the 
provision of the information services 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Um eficaz projeto de ensino-aprendizagem, na condição de conceito 

essencialmente relacional e dialético, envolve sempre uma compreensão bem mais 

abrangente do que o espaço restrito do professor na sala de aula ou as atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Tanto o professor, quanto o aluno e a escola 

encontram-se em contextos mais globais que interferem no processo educativo e 

precisam ser levados em consideração na elaboração e execução de tal projeto de 

ensino-aprendizagem.  

Como o projeto de ensino-aprendizagem se constitui, a longo prazo em uma 

concepção de formação humana, compreende-se que esta formação seja orientada 

por um processo de emancipação que ocorre pela produção autônoma do 

conhecimento como forma de promover a democratização dos saberes e como 

modo de elaborar a crítica da realidade existente. Neste sentido é importante 

destacar que não há autonomia sem a possibilidade da crítica. Não há crítica se o 

professor e o aluno não forem sujeitos do processo de formação e produtores de 

conhecimento.  

De fato, só há crítica se houver produção autônoma do conhecimento 

elaborado por meio de uma prática efetiva de pesquisa, uma vez que, através desta 

é exercida a reflexão sobre a realidade como forma de sistematizar, metodicamente, 

o olhar do formador e do formando sobre o mundo, para poder agir sobre os 

problemas, o que indica, que o trabalho da escola é o de ensinar a aprender para 

que o conhecimento construído pela aprendizagem seja um poderoso instrumento 

de combate às formas de injustiça que se reproduzem no interior da sociedade. 

 No contexto do projeto de ensino-aprendizagem, a biblioteca escolar se 

apresenta como um centro de aprendizagem que, conforme definição da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), se configura por meio da: 

 
[...] participação direta em todos os aspectos do programa de educação [...] 
onde os educadores, estudantes e usuários em geral podem redescobrir e 
ampliar seus conhecimentos, desenvolver pesquisas, desenvolver aptidões 
para leitura, para opinar, para avaliar, assim como desenvolver meios de 
comunicação [...] com o objetivo de assegurar uma aprendizagem total. A 
biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento do currículo e 
permite o fomento da leitura e da formação de uma atitude científica; 
constitui um elemento que forma o indivíduo para aprendizagem 
permanente; estimula a criatividade, a comunicação, facilita a recreação, 
apóia os docentes em sua capacitação e lhes oferece informação 
necessária para tomada de decisão na aula. (OEA, 1985, p.21-22) 



 

 

 Nesta perspectiva, exposta pelo organismo internacional, a biblioteca escolar 

possui uma função pedagógica relacionada à: a) uma ação em prol da leitura, do 

incentivo à criação do gosto e hábito de ler; b) pesquisa escolar e ao trabalho 

intelectual que proporcionarão ao educando meios para melhor desempenhar seus 

papéis sociais; e c) ação cultural com vistas a favorecer o entendimento da 

identidade do cidadão no espaço onde vive. Ademais, a OEA destaca que compete 

a biblioteca escolar não somente lidar com as demandas do aluno, mas, sobretudo, 

atuar no contexto do projeto político-pedagógico da escola por meio do trabalho 

conjunto com o professor e a gestão escolar. 

 Neste sentido, em âmbito nacional, tal concepção está inserida nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Básica (Resolução CNE/CEB n°2, de 7 de 

abril de 1998), ao expor que: 

 
As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas 
pelas interações dos processos de conhecimento  com os de linguagem 
e os afetivos, em conseqüência das relações entre as distintas identidades 
dos vários participantes do contexto escolarizado: as diversas experiências 
de vida de alunos, professores e demais participantes do ambiente 
escolar, expressa por meio de múltiplas formas de d iálogo , deverá 
contribuir para a constituição de identidades afirmativas, persistentes e 
capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em relação a 
conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã. (CNE/CEB, 1998, 
p.50) (Grifos nossos) 

 

 Cotejando o exposto anteriormente quanto à perspectiva de trabalho exigida 

para a execução de um efetivo projeto de ensino aprendizagem com o papel da 

biblioteca na escola bem como o fazer desta escola descrito na concepção de suas 

diretrizes, é fato que a natureza da função da biblioteca escolar é ser um espaço 

constituído para, uma vez assimilado pelo aluno, professor e demais entes que 

constituem os atores do ambiente escolar, possibilitar a interação com os processos 

de conhecimento de modo a contribuir para uma formação satisfatória do indivíduo, 

favorecendo o aprender a aprender, ou seja, corroborando para a aquisição da 

habilidade de aprender, saber obter, utilizar e gerar novas informações. 

 Ainda, no âmbito das políticas públicas, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), documento norteador das propostas curriculares das escolas de ensino 

fundamental e médio, expõem 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” (PCN, v. 2, p. 58). De fato, a existência da biblioteca 



 

 

escolar infere positivamente na qualidade do processo de ensino e isto pode ser 

observado no destaque oferecido pelo relatório do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), elaborado por Araújo e Luzio 

(2005), sobre a Avaliação da Educação Básica: 

 
A existência e a utilização efetiva da biblioteca , por exemplo, faz 
diferença. De acordo com os resultados do Saeb 2003, para a 4ª série, em 
Leitura, quando até 25% dos alunos da escola fazem uso da biblioteca, a 
média de proficiência é de 168 pontos. Quando mais de 75% dos alunos 
utilizam a biblioteca regularmente, a média sobe para 181 pontos. Quando 
não existe este tipo de recurso para os estudantes, o resultado de 
desempenho é de 153 pontos. Ainda, os resultados mostram que, quando 
há um responsável pela biblioteca escolar, a média aumenta , e quando 
os professores realizam atividades dirigidas nesse ambiente, há ganhos 
importantes e significativos na aprendizagem (ARAÚJO; LUZIO, 2005, p. 
62) (Grifos nosso). 

 

 Pelo discurso oficial do Estado brasileiro, há o reconhecimento da importância 

da biblioteca na escola que eleva os níveis de desempenho, índices estes 

acentuados quando da presença de um responsável pela execução do trabalho que, 

para promover tal “performance” positiva, deverá possuir competências para a 

execução integrada do trabalho a ser realizado. 

 Diante o quadro exposto é incontestável que as bibliotecas escolares são 

componentes essenciais para apoiar o desenvolvimento de um município e, para 

tanto, elas devem, sobretudo disponibilizar uma série de serviços que oportunizem o 

uso da informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 
 

Diagnosticar a situação institucional das bibliotecas escolares da rede pública 

de ensino existentes na Zona Leste de Manaus. 

 

2.2 Específicos 

a) Identificar as escolas que compõem a Zona Leste da cidade de Manaus; 

b) Constituir um instrumento de coleta de dados; 

c) Observar as condições da oferta de serviço de informação das bibliotecas 

escolares; 

d) Caracterizar, no conjunto de espaços observados, o tipo de serviço ofertado; 

e) Apontar elementos para qualificar a oferta de serviço de informação das 

bibliotecas escolares. 

 
3 BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 A biblioteca escolar é e deve ser utilizada como um recurso indispensável 

para a formação dos alunos no processo de ensino aprendizagem, desempenhando 

funções específicas dentro da estrutura curricular como um local ativo, integrado nas 

atividades e/ou programações culturais escolares. 

 Santos e Ribeiro (2003, p.31) afirmam que a biblioteca escolar “[...] é 

estruturada para um trabalho em conjunto com alunos e professores. Esta biblioteca 

deve funcionar como um verdadeiro complemento da sala de aula, fornecendo todo 

o material bibliográfico necessário às atividades escolares. [...]”.  

 Pelo exposto, percebe-se que ela é um instrumento facilitador do processo de 

ensino, atuando dentro das escolas, viabilizando, por meio de seus produtos e 

serviços, a transformação intelectual e crítica dos alunos. 

 
3.1 Objetivos e funções da biblioteca escolar 

 
 Os objetivos e funções da biblioteca escolar, segundo Garcia (1989, p. 12), 

são: 

� ampliar conhecimentos, visto ser uma fonte cultural; 



 

 

� colocar a disposição dos alunos um ambiente que favoreça a formação e 

desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa; 

� oferecer aos professores material necessário à implementação de seus 

trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos escolares; 

� colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, 

quanto à complementação do ensino aprendizagem, dentro dos princípios 

exigidos pela moderna pedagogia; 

� proporcionar aos professores e alunos condições de constante atualização de 

conhecimentos, em todas as áreas do saber; 

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

de informações; 

� estimular nos alunos o hábito de freqüência a outras bibliotecas em busca de 

informação e/ou lazer; 

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

recreativos e de informações. 

A biblioteca escolar possui objetivos sólidos e que colaboram com o 

desenvolvimento educacional das escolas, o que contribui para a formação 

acadêmica de seus alunos, proporcionando a comunidade escolar ferramentas 

informacionais, culturais e recreativas para ampliação do conhecimento. 

O autor ainda afirma que as bibliotecas devem “[...] integrar-se com outras 

bibliotecas, proporcionando: intercâmbios culturais, recreativos e de informações. 

[...]” (GARCIA, 1989, p.12).  

Trata das finalidades das bibliotecas escolares, que desenvolvem não 

somente atividades relacionadas à organização ou tratamento de seu acervo, mas 

também são integrantes das atividades educacionais promovendo serviços 

informacionais que levem a construção do conhecimento e sua consolidação. 

Baseando-se nos objetivos da biblioteca escolar o tópico seguinte vai mostrar as 

principais funções e atribuições que são de responsabilidade do bibliotecário 

escolar. 

 

 

 

 



 

 

3.2  Funções e atribuições do bibliotecário escolar  

 

Fragoso (2002) apresenta as principais funções e atribuições do bibliotecário 

escolar, como sendo: 

a) participar ativamente do processo educacional, planejando junto ao quadro 

pedagógico as atividades curriculares. Isso deve ser feito para todas as disciplinas, 

acompanhando o desenvolvimento do programa, colocando à disposição da 

comunidade escolar materiais que complementem a informação transmitida em 

classe; 

b) fazer da biblioteca um local descontraído, de modo a que os leitores se sintam 

atraídos para ela; 

c) estimular os alunos, por meio de atividades simples, desde o maternal, a se 

envolverem com propostas leitoras; 

d) estimular os educadores a vivenciarem a biblioteca da escola como um espaço 

pedagógico de educação continuada; 

e) proporcionar informações básicas que permitam ao aluno formular juízos 

inteligentes na vida cotidiana; 

f) oferecer elementos que promovam a apreciação literária, a avaliação estética e 

ética, tanto quanto o conhecimento dos fatos; 

g) favorecer o contato entre alunos de idades diversas;  

h) proclamar uma biblioteca para leitores solidários e não para leituras solitárias. 

A presença e/ou atuação do bibliotecário no meio escolar exercendo suas 

funções e atribuições trazem grandes benefícios à comunidade escolar (professores, 

alunos e corpo técnico). A informação atualizada e de qualidade não será de uso se 

a interação entre o bibliotecário e a comunidade não existir. Lembrando que essa 

interação deve estimular a busca de informações e a pesquisa que geram o 

conhecimento, fazendo despertar o interesse da comunidade nesse encontro com o 

saber. 

O próximo tópico vai descrever esse lugar propício ao estudo que é a biblioteca, 

ou seja, um lugar que leva seus usuários a desenvolverem o interesse pela leitura e 

incentiva na buscar de informações e conhecimento. 

 

 

 



 

 

3.3  A biblioteca escolar como sala de leitura 
 

 O espaço físico disponibilizado para bibliotecas e/ou salas de leitura deve 

proporcionar um ambiente que vise uma agradável leitura, incentivo a busca de 

novas informações que respondam a perguntas e que levem a geração do 

conhecimento.  

 Para Romani e Borszcz (2006, p. 14) as salas de leitura são “[...] constituídas 

com o objetivo de servir de apoio a uma pequena comunidade de usuários 

disponibilizando a eles acesso a publicações e espaço para pesquisa e leitura”.  Um 

ambiente acolhedor para a leitura e estudo é também um dos objetivos das 

bibliotecas, o que vale ressaltar aqui não são as diferenças de uma biblioteca e uma 

sala de leitura, mas os serviços informacionais que são oferecidos aos seus 

usuários. Para o autor as bibliotecas, se configuram como: 

 

[...] à coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, 
organizados para estudo, leitura e consulta. [...] desenvolvem atividades 
relacionadas à organização do acervo, atendimento aos seus usuários com 
a finalidade de tratar, disponibilizar e disseminar informação, buscando dar 
e/ou levar a informação certa para a pessoa certa [...]. (ROMANI E 
BORSZCZ, 2006, p. 14) 
 

  
As bibliotecas cabem à organização do acervo e seu tratamento a fim de 

dinamizar o acesso aos seus usuários, disponibilizando serviços de maneira que 

atendam suas necessidades individuais e/ou coletivas. 

Os serviços ofertados é que farão a diferença quanto ao acesso à informação 

por parte dos usuários. Cabe ao bibliotecário o gerenciamento e a disponibilidade 

desses serviços para satisfação das reais necessidades de seus usuários seja para 

leitura ou para estudo e pesquisa. 

O tópico seguinte vai descrever a importância do espaço físico destinado às 

bibliotecas escolares para proporcionar aos seus usuários um melhor conforto 

durante a prestação de seus serviços. 

 

3.4 Quanto ao seu espaço físico 
 

O espaço físico dado as bibliotecas das escolas refletirão diretamente em seu 

desempenho quanto a prestação de seus serviços. De acordo com Caldeira esse 

este espaço reflete: 



 

 

[...] de maneira muito clara o papel que é destinado à biblioteca pela 
instituição que a mantém. Se desempenhar uma função educativa 
preponderante na escola, por exemplo, visando a proporcionar aos alunos 
oportunidades de leitura intensa e autônoma,  além de incentivar a busca 
de informações para responder a questionamentos e solucionar problemas, 
então a biblioteca será um espaço amplo, com instalações confortáveis. [...] 
(CALDEIRA, 2008, p.48)  

  

A importância da biblioteca para uma instituição é observada pelo espaço que 

ela ocupa, ou seja, quanto mais amplo, melhor será a distribuição do layout de seus 

serviços e acomodações um dos pontos positivos que refletirão na qualidade do 

atendimento de seus usuários. Na criação de uma biblioteca o seu espaço físico tem 

que ser planejado, de tal maneira, que possa atender as necessidades e objetivos 

propostos. 

Diante do que já foi exposto, pode-se então discutir à respeito da biblioteca 

escolar e seu papel no processo de ensino aprendizagem.  

 

3.5 A biblioteca escolar e o processo de ensino apr endizagem 
 

A participação da biblioteca escolar no processo de ensino aprendizagem se 

dará de forma efetiva a partir do momento em que o bibliotecário procurar interagir 

com professores e os gestores com o intuito de proporcionar aos alunos uma 

educação saudável e que se utilize dos serviços oferecidos pela biblioteca no 

enriquecimento desse processo.  

Para Campos (1989, p.92) “[...] A biblioteca, como qualquer outro equipamento 

escolar, deve atuar em conexão com o plano pedagógico da escola. Para isso é 

imprescindível contar com a participação dos professores, mas também fazer da 

biblioteca um recurso que apoie o trabalho dos professores. [...]”.  

Para o autor, a interação entre a biblioteca e a gestão escolar deve contar com a 

participação dos professores na construção do plano pedagógico, ou seja, a 

biblioteca deve fornecer recursos para o desenvolvimento de trabalhos dos 

professores tão como os professores devem interagir para a realização das 

atividades propostas. 

 A biblioteca é de fato, uma extensão da sala de aula o que a torna um recurso 

indispensável ao ensino e aprendizagem. Por meio desta extensão, mudanças no 

processo educacional se concretizarão e esta transformação será possível a partir 



 

 

da integração da biblioteca com o contexto escolar, diante de sua eficaz 

funcionalidade e de uma eficiente prestação de serviços. 

 Diante disso, aborda-se a biblioteca escolar e o incentivo à prática da leitura, 

função esta ligada ao processo de ensino aprendizagem dos alunos em sua 

formação acadêmica. 

 

 

3.6 A biblioteca escolar e o incentivo à leitura 
 

A formação de leitores é uma das principais funções da biblioteca escolar, e 

por meio dela alunos se tornarão pessoas críticas e uma vez que tenham acesso 

aos saberes culturais. Com isso uma de suas atividades deve ser a de promover o 

incentivo à leitura.  

Segundo Campos (1989, p.90): “[...] Nem sempre bastará oferecer acesso 

aos livros. No cotidiano do aluno de escola pública, o livro é elemento desconhecido 

ou pouco presente. Sem alguma estimulação, sem uma apresentação à biblioteca, 

será difícil que o aluno venha a frequenta-la ou a interessar-se por leituras. [...]”. 

O autor afirma que apenas apresentar livros aos alunos não basta, ele deve 

ser estimulado a procurar outras literaturas, ou seja, a manter-se informado e 

usufruir de outras fontes de conhecimento. A biblioteca tem que observada pelo 

aluno como um instrumento importante em seu processo de aprendizado, deve 

frequentá-la como um local que trará a informação para o seu crescrimento 

intelectual. 

 A criatividade do bibliotecário, principalmente o escolar, fará muita diferença 

para promover o interesse do aluno em ir à biblioteca e em desenvolver o hábito 

pela leitura ou pesquisa. Muitas dificuldades aparecerão no exercício de suas 

atividades, valerá neste caso, sua ousadia no desenvolvimento de suas tarefas. 

A atuação da biblioteca não deve está focalizada na promoção da leitura, mas 

no desenvolvimento de todas as suas atividades, o que exigirá do profissional 

atitudes e dinamicidade em seu trabalho, o que para Elly (2005) envolvem: 

 

“[...] A biblioteca escolar deve ter luz própria funcionando com muita 
energia, pois seu público usuário assim o exige. A busca e manutenção da 
qualidade dos seus serviços é um objetivo a ser alcançado. O bibliotecário 
escolar é o profissional responsável pela gerência da biblioteca. A ele 
compete fazer com que esta unidade de informação funcione de modo 
apropriado e dinâmico. [...]. Precisa gerenciar os projetos da biblioteca de 



 

 

acordo com o plano curricular da escola, tendo como parceiros o diretor da 
escola, o supervisor escolar e o orientador educacional, além de outros 
profissionais. O bibliotecário escolar precisa saber cativar os neoleitores da 
biblioteca, bem como seus leitores reais e os potenciais, a fim de que ela 
possa contribuir para a formação de uma geração de leitores. Atuar na 
biblioteca escolar exige ótima saúde, muita paciência, entusiasmo, 
perspicácia, espírito crítico, bom humor, afetividade, alegria, simpatia, entre 
muitas outras qualidades [...]”.  

 

O autor resume bem o papel do bibliotecário, o quão importante é a gerência 

deste profissional para que os projetos propostos pela escola tenham continuidade e 

êxito, juntamente com os seus parceiros. É importante mencionar que o bibliotecário 

deve atuar de forma flexível, proposto a trabalhar com paciência, alegria e simpatia, 

para que alunos, professores e a comunidade possam ver que a biblioteca possui 

não apenas acervos e infraestrutura de qualidade, mas um profissional que 

consegue suprir as necessidades técnicas e de relacionamento. 

É a atuação do bibliotecário no contexto escolar que sem dúvida mudará a 

oferta da informação nas escolas, que deve ser vista como algo valoroso, brilhante, 

tornando-se participativa e indispensável no processo educacional, atuante em seus 

deveres e responsabilidades, não se deixando silenciar diante dos desafios 

encontrados na educação brasileira. 

 

 
4 METODOLOGIA 
   

Esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa, pois preocupa-se com a 

interpretação e compreensão dos fatos. 

Quanto aos objetivos é exploratório-descritiva, tendo em vista que os 

elementos que caracterizam a biblioteca escolar serão observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados sem nenhuma interferência, buscando 

conhecer com mais precisão a situação da oferta informacional nas bibliotecas 

escolares localizadas na Zona Leste da cidade de Manaus; 

Para a coleta dos dados da pesquisa foram elaborados instrumentos 

construídos com elementos colhidos da literatura (Apêndices). 

 
 
 
 
 



 

 

4.1 Universo da pesquisa 
 
  A cidade de Manaus, segundo a Secretaria de Educação do Estado do 

Amazonas – (SEDUC), possui 223 escolas com bibliotecas, o que faz deste dado o 

universo desta pesquisa.  

 

4.2 Amostra 

 

 A pesquisa se efetivou nas bibliotecas escolares da rede estadual de ensino 

da Zona Leste da cidade de Manaus, que é caracterizada como uma das maiores 

àreas da cidade. 

 Na Zona Leste da cidade de Manaus, segundo a Secretaria de Educação do 

Estado do Amazonas – (SEDUC), encontra-se com 35 escolas. 

  

4.3 Sujeitos da pesquisa 
  

Os sujeitos da pesquisa foram os gestores, professores, alunos e os 

responsáveis pela biblioteca das escolas pesquisadas. 

 
4.4 Instrumentos de coleta de dados 
  

Foram elaborados quatro instrumentos para a coleta de dados, sendo um para os 

gestores/pedagogos, um para o professor, um para o aluno e um para o responsável 

pela biblioteca, considerando os seguintes objetivos quanto a estratificação dos 

sujeitos: 

a) Gestor/pedagogo – identificar se possuem conhecimento quanto aos serviços 

oferecidos pela biblioteca e examinar se a mesma está inserida no 

planejamento estratégico e/ou pedagógico da escola. 

b) Professor – analisar se os docentes utilizam a biblioteca da escola como 

espaço pedagógico, se conhecem os serviços oferecidos e seu acervo. 

c) Aluno – verificar se os discentes conhecem a biblioteca da escola e os 

serviços que ela oferece. 

d) Bibliotecário ou responsável pela biblioteca – identificar se o profissional que 

atua na biblioteca possui formação em Biblioteconomia para o 



 

 

desenvolvimento dos serviços prestados aos usuários e a sua participação 

nas atividades da escola. 

 

5 RESULTADOS OBTIDOS 
 

Com a realização da pesquisa em campo, observaram-se os seguintes 

resultados quanto à situação das bibliotecas escolares visitadas, conforme Gráfico 1.  

 

 
Gráfico 1 – Resultados Gerais  
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

Pelos dados é possível observar que em treze escolas foram evidenciadas a 

existência de bibliotecas escolares em funcionamento. Em treze escolas, apesar da 

existência de espaço físico, as bibliotecas não estão em funcionamento ou estão em 

manutenção, e em oito as bibliotecas se caracterizam como salas de leitura, pois 

não realizam nenhum tipo de serviço, nem mesmo empréstimo domiciliar, somente 

são utilizadas para consulta e leitura e uma escola não possui biblioteca e nem sala 

de leitura. Isso implica nas condições de oferta dos serviços de informação, onde 

percebe-se, em muitos casos, que as bibliotecas não estão sendo utilizadas como 

um recurso indispensável no processo de ensino aprendizagem para a formação de 

pessoas críticas e que possuam o hábito pela leitura e busca pelo conhecimento. 

Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados aos gestores ou 

pedagogos, para um professor de cada escola, para 3% do total de aluno 



 

 

matriculados em cada escola e para os responsáveis pela biblioteca somente nas 

bibliotecas escolares em funcionamento. 

 

5.1 Bibliotecários ou responsáveis pela biblioteca 
 

O levantamento do profissional que atua na biblioteca permitiu constatar a 

inexistência de bibliotecários atuando nas atividades desenvolvidas pelas bibliotecas 

analisadas.  

As pessoas responsáveis pelas bibliotecas exercem tal atividade em virtude 

de: terem sido readaptadas, não possuírem função definida na escola ou 

funcionários que necessitam estar fora da sala de aula. 

As questões mencionadas acima afetam diretamente na qualidade da prestação 

dos serviços que devem ser oferecidos pelas bibliotecas. Profissionais não 

capacitados no exercício desta atividade acabam por não promover adequadamente 

o uso dos recursos que devem ser oferecidos pelas bibliotecas.  

 
 

5.1.1 Tempo de exercício na função 
 

Foi perguntado ao entrevistado quanto ao tempo que ele exerce sua função 

na biblioteca, com o intuito de identificar a rotatividade de profissionais não 

capacitados no exercício da função. 

O resultado expresso no Gráfico 2, aponta em 46% dos casos os profissionais 

estão exercendo as atividades a menos de 1 ano o que caracteriza a alta 

rotatividade de pessoas nas bibliotecas. 

 



 

 

 
Gráfico 2 – Tempo exercício na função. 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

A rotatividade traduz muitas vezes a insegurança na prestação dos serviços, 

já precários, a falta de conhecimento do acervo disponível, comprometendo a 

satisfação das necessidades informacionais dos usuários. Ademais não permite que 

o funcionário possa dedicar algum esforço e empenho na promoção do uso da 

biblioteca. 

 

5.1.2 Informações sobre a biblioteca 
 
Aos entrevistados foram feitas perguntas sobre a qualidade do serviço 

realizado na biblioteca. No Gráfico 3 pode-se observar os índices, divididos em ruim, 

regular, bom e ótimo.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Avaliação do atendimento nas bibliotecas 
FONTE: PESQUISA, 2011. 



 

 

Pelo Gráfico 3, pode-se intuir que, na percepção dos profissionais, 54% 

considera o atendimento bom, o que coloca-se em dúvida o que seja realmente um 

bom serviço, pois não foi evidenciado nenhum meio para se medir tal grau de 

satisfação por parte dos usuários. Os serviços que são oferecidos estão 

estratificados no Gráfico 7. 

 

5.1.3 Acervo da biblioteca 

 
Foi questionado ao sujeito quanto a sua satisfação em relação ao acervo 

disponível, se o mesmo atende suas necessidades. O Gráfico 4 expõe este 

percentual. 

 

 
Gráfico 4 – Atendimento do acervo 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 
 

Conforme o Gráfico 4 pode-se constatar que 36% dos entrevistados afirmam  

que às vezes o acervo atende a necessidade do usuário e 36% afirmam que sim, ou 

seja que ele atende as necessidades dos usuários. Na verdade, ele não sabe de fato 

apontar, porque entende que só porque faz uso, o mesmo está suprindo suas 

necessidades informacionais. E o uso do acervo não significa necessariamente que 

está satisfazendo o usuário.  

 



 

 

Com relação ao oferecimento de fontes de pesquisa ou apontamento de 

novas fontes para consulta, os sujeitos se manifestaram conforme exposto no 

Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5 – Apontamento de fontes ou novas fontes de pesquisa 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 
 

 Isso implica que em 54% dos casos o profissional que está desenvolvendo as 

atividades da biblioteca está orientando os usuários em suas pesquisas, contudo é 

preciso conhecer que fontes devem ser apontadas. O bibliotecário é o profissional 

capacitado para saber que fontes oferecer, dependendo do público que a procura. 

 

 

5.1.4 Cadastro da biblioteca 
 
Quanto ao cadastro de usuários, segundo a pesquisa 67% das bibliotecas 

pesquisadas não efetuam o registro de usuários em oposição a 33% que possuem 

como exposto no Gráfico 6. 



 

 

 
Gráfico 6 – Cadastro de usuários 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
  

Isso significa que as bibliotecas não conhecem seus usuários, a freqüência de 

empréstimo das obras, as obras mais consultadas, obras não devolvidas, dias em 

atraso, etc.  

 O cadastro de usuários referido é somente um livro de registro que controla a 

movimentação das obras quanto a empréstimos realizados.  

 O fato de desconhecer seu usuário implica: 

a) Que a resposta exposta no Gráfico 4 pode não ser verdadeira; 

b) Que não é possível mensurar uso, perfil e necessidades. 

 

 

5.1.5 Serviços oferecidos pela biblioteca 
 

O Gráfico 7 expõe alguns dos serviços e/ ou produtos que são oferecidos aos 

usuários das bibliotecas. 

 



 

 

 
Gráfico 7 – Serviços e produtos oferecidos 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 
Os serviços de empréstimos, consulta, espaço para leitura e estudo são os 

serviços mais oferecidos pelas bibliotecas, que são básicos e primordiais em 

qualquer tipo de biblioteca. Para os demais serviços, é notório que os mesmos não 

são realizados devido à falta do bibliotecário no exercício da função, considerando 

que são efetuadas atividades ligadas aos serviços mínimos desenvolvidos por uma 

biblioteca escolar. 

 Os profissionais responsáveis pela biblioteca, durante seu período de 

trabalho, realizam atividades de atendimento e alguns serviços administrativos, 

contudo a biblioteca escolar deve ser gerenciada como um sistema complexo, que 

ofereça os serviços destacados na revisão da literatura. Com isso, também foram 

apontadas algumas dificuldades como: falta de conhecimento do acervo e de como 

organizá-lo, falta de experiência no exercício da função, falta de acesso à internet, 

falta de espaço físico, entre outros, problemas relacionados à inexistência de 

formação adequada para o exercício do cargo. 

É notório que os serviços de dinamização do acervo e mediação da leitura, 

atividades essenciais para as bibliotecas escolares, não são executados, o que 

compromete sua própria atuação e os resultados do trabalho. 

 

 

 



 

 

5.1.6 Participação dos professores no desenvolvimen to das atividades 
 
Foi observado na pesquisa a baixa participação dos professores quanto ao 

envolvimento nas atividades da biblioteca. O Gráfico 8 mostra o índice de 

participação. 

 

 
Gráfico 8 – Percentual de participação do professor nas atividades da biblioteca 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 
 

O envolvimento dos professores não está sendo realizado de maneira efetiva 

nas bibliotecas o que, de fato, prejudica o processo de ensino aprendizagem, o 

incentivo a leitura e pesquisa. As implicações quanto a este envolvimento será 

melhor detalhada quando da analise de dados referente ao professor. 

 

5.1.7 Envolvimento da comunidade com a biblioteca 
 
Procurou-se identificar o quanto a comunidade circunvizinha da escola 

freqüenta a biblioteca, ou seja, se ela usufrui da mesma como fonte de informação. 

No Gráfico 9 pode-se observar  essa participação. 

 



 

 

 
Gráfico 9 – Percentual da comunidade que freqüenta a biblioteca 
FONTE: PESQUISA, 2011.  
 
 

 As bibliotecas escolares fazem notória a sua presença no bairro, uma vez que 

a mesma estar prestando serviços informacionais à comunidade, tornando-se local 

de referência para pesquisas, demonstrando sua importância como um recurso rico 

e valoroso não só a comunidade escolar mas também a comunidade na qual faz 

parte. 

 
 
5.1.8 Formato dos materiais bibliográficos da bibli oteca 

 
Os tipos e/ou formatos dos materiais bibliográficos são bem diversificados 

contendo desde revistas a DVDs. O Gráfico 10 aponta o resultado do tipo de 

material disponível nas bibliotecas pesquisadas. 

 



 

 

 
 
Gráfico 10 – Formato de material utilizado 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

Os livros didáticos, revistas são comuns em todas as bibliotecas e, as 

enciclopédias estão presentes em 90% delas.  Percebe-se ainda que o acervo das 

bibliotecas escolares é bem diversificado quanto aos materiais disponíveis para uso. 

  

 
5.1.9 Percepção sobre a atuação do responsável pela  biblioteca na escola 

 
Ao responsável da biblioteca foi perguntado sobre qual a percepção de sua 

atuação na escola. As principais respostas foram: 

� Acredita que consegue desenvolver um bom trabalho, mas não é suficiente 

para atender a demanda; 

� Há reconhecimento da escola; 

� Pensa que o seu trabalho é importante tanto para escola quanto ao aluno; 

� Tem dificuldades em lidar com as atividades que não conhece bem; 

� O profissional deve auxiliar no processo ensino aprendizagem; 

As respostas dadas pelos profissionais que exercem suas funções nas bibliotecas 

escolares só enfatizam a importância deste recurso no processo de ensino 

aprendizagem, e o reconhecimento de seu valor pela escola. As dificuldades 

apresentadas retratam a falta de capacitação para o exercício da função. 

 
 



 

 

5.1.10 Espaço físico da biblioteca 
 

O espaço físico destinado às bibliotecas é uma sala, muitas vezes localizada 

no final do corredor, isso aponta a importância dada a este recurso pela escola, uma 

vez que a mesma deveria está bem localizada em local de fácil visualização e 

acesso, servindo de atrativo para a participação e permanência dos alunos em suas 

dependências. 

 

5.1.11 Percepção quanto às atividades de gestão e e nsino da escola 

 

No Gráfico 11 pode-se observar a percepção dos responsáveis pela biblioteca 

quanto à sua participação nas atividades de gestão e ensino aprendizagem. 

  

 
Gráfico 11 – Setor aliado às atividades de gestão e ensino aprendizagem 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

A participação da biblioteca nas atividades de gestão e ensino aprendizagem 

da escola é confirmada em 69% dos casos, contudo tal questionamento será melhor 

analisado no instrumento de coleta de dados dos gestores e pedagogos. 

As atividades citadas quanto a sua participação foram as seguintes: 

� Os professores se utilizam da biblioteca para complementar as aulas; 

� No desenvolvimento de projetos de leitura; 

� No planejamento dos professores; 



 

 

� Na reserva e seleção de livros que serão utilizados em atividade na 

sala de aula; 

� Atividades de leitura; 

� Aulas de reforço e socialização. 

A participação da biblioteca é percebida, nas atividades citadas, contudo o 

envolvimento da biblioteca poderia ser melhor se em sua gestão tivesse a presença 

do bibliotecário, que seria o mediador entre os recursos informacionais disponíveis e 

seus usuários, contribuindo de forma efetiva no processo de ensino aprendizagem, 

tornando também a biblioteca mais participativa nas ações educativas da escola. 

 

5.1.12 Infra-estrutura tecnológica 

 

Em 46% das bibliotecas constatou-se a existência de equipamentos de 

informática e 54% não possuem qualquer tipo de equipamento. Quanto ao acesso a 

internet não constatou-se a existência em nenhuma escola. 

A internet é um recurso informacional que não está sendo oferecido aos 

usuários das bibliotecas escolares. É preciso um maior interesse por parte dos 

gestores das escolas para disponibilizar o amplo acesso de forma a tornar sua 

utilização uma ferramenta de apoio para pesquisa e um meio de informação para 

alunos e professores. 

 

5.1.13 Atuação de pessoal na biblioteca 

 

Constatou-se que a atuação de funcionários na biblioteca é limitada a apenas 

uma pessoa por turno, em poucos casos foi mencionada a ajuda de um estagiário 

(menor aprendiz). 

 

5.1.14 Participação em projetos e programas 

 

Em 67% das bibliotecas pesquisadas foi evidenciada a participação em 

projetos, programas e ações educativas ou recreativas realizadas na escola, o que 

implica na interação da biblioteca com as atividades escolares, recurso que pode ser 

usufruído como ferramenta de apoio às atividades acadêmicas em prol de uma 

educação saudável e prazerosa. 



 

 

As atividades mencionadas envolveram: concursos para poesias, projetos de 

leitura, dia do livro, do estudante e como apoio as demais atividades ou eventos da 

escola. 

 

 

5.1.15 Demandas por parte da comunidade 

 

As demandas por atividades educativas, culturais ou recreativas por parte da 

comunidade (bairro) é baixa conforme o gráfico 12. 

 

 
Gráfico 12 – Demanda por parte da comunidade 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 O Gráfico 12 apresenta o interesse da comunidade em procurar a biblioteca 

para a promoção de atividades educativas, culturais ou recreativas, com o objetivo 

de utilizar seus recursos informacionais em prol de uma aproximação com os pais de 

alunos, e também em se fazer presente como fonte de informação no bairro no qual 

está inserida. Essa demanda contudo é baixa, tornando-se necessária um plano de 

ações estratégicas, por parte da gestão da biblioteca, para que essa aproximação 

aconteça. 

 

5.2 Gestor ou pedagogo 

 

 O instrumento de pesquisa foi aplicado ao gestor ou pedagogo das escolas 

que possuem bibliotecas em funcionamento, com o objetivo de compreender suas 



 

 

percepções à respeito do trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, como um 

recurso pedagogico do processo de ensino aprendizagem. 

 

5.2.1 Planejamento estratégico e/ou pedagógico 

 

 Para os gestores das escolas pesquisadas a biblioteca é um setor aliado na 

execução das atividades de planejamento e gestão voltadas ao processo de ensino 

aprendizagem. 

 Em relação ao planejamento estratégico e/ou pedagógico, pode-se observar 

conforme o Gráfico 13 que ainda existem escolas que não se preocupam com o 

planejamento, o que compromete ao longo do ano as atividades que devem ser 

realizadas e desenvolvidas pela escola, afetando de maneira direita o processo de 

ensino de seus alunos bem como as diretrizes que a escola deve assumir. Isso 

impacta no trabalho desenvolvido pela biblioteca, uma vez que a inexistência de 

ações planejadas no âmbito da escola não permite que a biblioteca planeje as suas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13 – Planejamento estratégico e/ou pedagógico 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

  

A falta de planejamento também reflete na má utilização dos recursos 

disponíveis na escola, o que torna a biblioteca escolar um espaço pouco utilizado e 

explorado pelos gestores, professores e alunos. 

O Gráfico 14 apresenta a existência de parcerias das escolas com outras 

instituições por meio da realização de atividades nas áreas de saúde, meio ambiente 



 

 

dentre outras. Destaca-se que com a realização dos planejamentos escolares, os 

gestores podem programar de maneira mais efetiva atividades diversificadas que 

são frutos dessas parcerias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14 – Existência de parcerias com outras instituições 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 As parcerias citadas foram as seguintes: com hospitais, conselhos tutelares, 

polícia, institutos de pesquisa, universidades, departamentos de trânsito e 

secretarias estaduais. 

Não foi evidenciado a participação e/ou envolvimento das bibliotecas nessas 

atividades e também não foi constatado parceiros direitos para os trabalhos que 

poderiam estar sendo desenvolvidos pelas bibliotecas como a realização de projetos 

de pesquisa ou de incentivo à leitura.  

 Ademais em seus planejamentos, as escolas podem prever a participação em 

atividades extra-curriculares (programas, projetos, lazer, ações  educativas, 

recreativas, outros) voltadas ao ensino-aprendizagem e neste aspecto se insere a 

biblioteca e as parcerias constituídas com o propósito de favorecer a integração do 

aluno com a biblioteca. 

 

 

 

 



 

 

5.2.2 A biblioteca na escola 

 Apesar de não possuirem profissionais capacitados, os gestores afirmam 

conhecer os serviços oferecidos pelas bibliotecas, e o Gráfico 15 aponta os 

principais motivos para o uso da biblioteca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15 – Principais motivos de procura da biblioteca - gestores 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 Com esses resultados percebe-se que a biblioteca na visão do gestor é um 

recurso procurado pelos alunos e professores, apesar das dificuldades encontradas 

na prestação de seus serviços, sendo e também um espaço que poderia ser muito 

melhor aproveitado pelo aluno se ele fosse instigado a interagir com os recursos. 

 No Gráfico 16 observa-se a avaliação do atendimento das bibliotecas por 

parte de seus gestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 16 – Avaliação quanto ao atendimento - gestores 
FONTE: PESQUISA, 2011. 



 

 

 Observou-se que o atendimento é considerado, na maioria dos casos, bom, 

mas há um reconhecimento de que ele poderia ser melhor se a pessoa que 

estivesse responsável pela biblioteca fosse um profissional capacitado para o 

exercício de suas atividades. A percepção de um bom atendimento prestado pelas 

bibliotecas, também já foi exposta conforme o Gráfico 3. 

 Quanto ao horário de funcionamento o Gráfico 17 aponta que este não 

satisfaz a todos os usuários, segundo o gestor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 – Satisfação dos usuários quanto ao horário de funcionamento 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

  

 

O uso da biblioteca é praticamente restrito ao turno matutino e vespertino 

sendo que no período noturno é baixo. O horário especificado pela grande maioria 

das bibliotecas analisadas é: 

 
TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

7:00 às 11:00 ; 8:00 às 12:00 13:00 às 17:00 
 
Tabela 1 - Horários de funcionamento da biblioteca 
Fonte: PESQUISA, 2011. 
  

Durante a pesquisa ficou evidenciado pela observação que o funcionamento 

da biblioteca é restrito em algumas escolas somente a um turno e nos demais a 

mesma fica fechada. Constatou-se que muitas escolas funcionam nos três turnos, 



 

 

sendo indispensável o funcionamento da biblioteca nesses períodos, contudo ela 

funciona só pela manhã, ou pela manhã e tarde e nunca no horário noturno. 

 Os gestores apontaram ainda algumas sugestões para a melhoria dos 

serviços da biblioteca, como: 

� Divulgar as obras existentes e adquirir novas; 

�  Motivar alunos e professores para utilizá-las; 

� Manter um profissional habilitado para trabalhar na biblioteca; 

� Aumentar o acervo com novos livros; 

�  Colocar equipamentos de informática com acesso à internet; 

� Efetuar a informatização dos serviços; 

� Ampliar o espaço físico das bibliotecas. 

Esses apontamentos demonstram que os gestores não conhecem o 

verdadeiro papel da biblioteca no contexto escolar, que é um recurso indispensável 

para a formação dos alunos no processo de ensino aprendizagem, desempenhando 

funções específicas dentro da estrutura curricular como um local ativo, integrado nas 

atividades e/ou programações culturais escolares, neste contexto destaca-se a 

atuação do bibliotecário como educador, as sugestões apontadas refletem somente 

melhorias voltadas a questões administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3 Professores 

 

 Os professores reconhecem a necessidade da existência das bibliotecas nas 

escolas e afirmam ser ela um setor aliado no que diz respeito as atividades de 

planejamento e gestão voltadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 O Gráfico 18 aponta a frequência dos professores à biblioteca da escola.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18 – Freqüência dos professores na biblioteca 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 
 Pode-se observar que o uso da biblioteca ainda não está sendo feito de modo 

efetivo pelos professores, pois ainda temos 23% dos professores que a frequentam 

às vezes, como isso observa-se que alguns professores ainda não percebem a 

biblioteca como uma extensão da sala de aula, como um recurso que pode usado 

para uma melhor compreensão dos assuntos abordados, o que proporcionará um 

melhor desempenho acadêmico de seus alunos no processo de ensino 

aprendizagem. 

 No Gráfico 19 observa-se os principais motivos que levam os professores a 

utilizarem as bibliotecas de suas escolas.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19 – Principais motivos de procura da biblioteca - professores 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 Destaca-se a utilização do acervo como apoio no processo de ensino 

aprendizagem pelos professores. Como lazer não foi evidenciado sua utilização, 

pois não há oferta de serviços que incentivem o entretenimento de seus usuários. 

 No Gráfico 20 observar-se a avaliação do atendimento das bibliotecas por 

parte dos professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20 – Avaliação quanto ao atendimento - professores 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

Pelo gráfico é possível inferir que quanto ao atendimento é considerado 

regular e ótimo o que mostra que os professores estão satisfeitos em alguns casos e 



 

 

não satisfeitos em outros.  Isso significa que alguns professores reconhecem as 

potencialidades das bibliotecas em termos de serviços e com isso avaliam a 

realidade de seus atendimentos como regular e que outros professores são 

indiferentes ou desconhecem a prestação dos serviços da biblioteca e avaliam os 

atendimentos, que por observação foram avaliados precários, como ótimos. 

O Gráfico 21 expõe quanto ao conhecimento dos serviços oferecidos pelas 

bibliotecas. 

 

 
Gráfico 21 – Conhecimento quanto aos serviços oferecidos 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

  

Destaca-se que ainda há professores que não conhecem os serviços que são 

oferecidos pela biblioteca, seja pela sua não participação efetiva na biblioteca e/ou 

porque não há, por parte do profissional que realiza as atividades da biblioteca, uma 

divulgação de seu trabalho. Os serviços oferecidos pela biblioteca escolar já foram 

expostos no Gráfico 7.  

A participação dos professores nas atividades realizadas pela biblioteca está 

retratada no Gráfico 22. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 22 – Participação dos professores nas atividades realizadas pela biblioteca 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 
  

Apesar de os professores afirmarem que recomendam o uso da biblioteca, o 

Gráfico 22 aponta que somente 31% afirmam participar das atividades por ela 

realizada, contrapondo-se a 69% que não participam ou participam às vezes, 

implicando que não há um envolvimento conjunto dos alunos, professores e 

biblioteca nas atividades educacionais. 

 Os professores apontaram ainda algumas sugestões para a melhoria dos 

serviços da biblioteca, tais como: 

� Livros atualizados; 

� Profissional qualificado na área; 

� Melhorar o acervo e o atendimento; 

� Ampliação do espaço físico e informatização; 

� Oferecer atividades de incentivo a leitura; 

� Internet como material de apoio. 

Tais sugestões refletem à ausência de gestores (bibliotecários) atuando nas 

bibliotecas escolares, pois as melhorias aqui mencionadas seriam sanadas com a 

presença do profissional qualificado no exercício da função. 

 

 



 

 

5.4 Alunos 
 
 Os questionários foram aplicados em 3% dos alunos matriculados em cada 

escola que possui biblioteca escolar em funcionamento. A amostra foi de 519 alunos 

entrevistados por meio de questionário. 

 Foram perguntados aos alunos quanto a existência de biblioteca em sua 

escola, com o intuito de conhecer o quanto que este recurso é percebido por seu 

público, os resultados podem ser observados no Gráfico 23. 

   

  
Gráfico 23 – Percepção dos alunos quanto à existência de biblioteca em sua escola 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 
  

Conforme observa-se no gráfico, 97% dos alunos sabem da existência de 

biblioteca em sua escola, significando que a mesma conseguiu atingir seus usuários, 

ou seja, este recurso informacional é percebido pelos alunos. 

Com relação à utilização da biblioteca pelos alunos, a pesquisa revelou que 

(Gráfico 24). 

 



 

 

 
Gráfico 24 – Utilização da biblioteca pelos alunos  
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

A grande maioria não utiliza a biblioteca ou a utiliza às vezes, isso traduz que 

os serviços estão sendo oferecidos, de maneira precária, e a também reflete na 

postura do profissional que não possui qualificação para fazer deste espaço um 

lugar atrativo, criativo e influente na comunidade escolar. 

Quanto ao atendimento prestado nas bibliotecas, observa-se os seguintes 

resultados, conforme Gráfico 25. 

 

 
Gráfico 25 – Atendimento 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 



 

 

 Nas poucas escolas que possuem biblioteca, os resultados expostos 

apontam, em 32%, que o atendimento é ruim e regular, o que reflete na prestação 

de um serviço que implica inferir que ela não colabora com os projetos pedagógicos 

das escolas e também não preocupa-se quanto a qualidade do atendimento de seus 

usuários. 

 

5.4.1 O acervo 

 

 A percepção dos alunos foi destacada com o objetivo de saber se o mesmo 

supre suas necessidades informacionais, observa-se o resultado no Gráfico 26. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 26 – Percepção dos alunos quanto ao acervo  
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 Em 42% dos casos os alunos apontam que o acervo supre suas 

necessidades informacionais e para 58% o acervo não satisfaz ou satisfaz às  

vezes, com isso deve haver uma análise do conteúdo das obras para que as 

mesmas supram as necessidades informacionais e curriculares de seus alunos 

Quanto ao oferecimento de dicas, fontes de pesquisa ou outras obras para 

consulta pode-se observar, de acordo com o Gráfico 27, o seguinte resultado. 

 



 

 

 
Gráfico 27 – Apontamento de fontes ou novas fontes de pesquisa 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

O profissional que está desenvolvendo as atividades da biblioteca não oferece 

este tipo de apontamento, o que para os alunos é algo bem notável, pois em mais de 

50% dos casos eles não estão sendo contemplados com este tipo de orientação, 

importante para o desenvolvimento de suas pesquisas escolares. 

 

5.4.2 Serviços e produtos oferecidos 

 

 Com o intuito de saber os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca, 

perguntou-se para os alunos quais eram os conhecidos por eles, observa-se 

resultado conforme o Gráfico 28. 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 28 – Produtos e/ou serviços oferecidos 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 



 

 

 Os serviços mais lembrados pelos alunos e que são oferecidos nas 

bibliotecas são espaço para leitura e estudo e pesquisa escolar, contudo ainda 

percebe-se alunos que não conhecem os serviços que ela oferecer. 

Quanto ao conhecimento dos alunos sobre o oferecimento de atividades 

diferenciadas (eventos, exposições, palestras, etc) na escola, tem-se o seguinte 

resultado conforme o Gráfico 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 – Atividades diferenciadas 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 

 Este tipo de serviço, segundo os alunos, não está sendo oferecido na maioria 

dos casos, o que compromete a participação da biblioteca nas atividades da escola 

e que colaboram no processo de ensino aprendizagem. 

  

 

5.4.3 Horário de funcionamento  

 

 Aos alunos foi perguntado sobre se eles conhecem o horário de 

funcionamento da biblioteca de sua escola. O Gráfico 30 expõe este percentual. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 30 – Conhece o horário de funcionamento 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 
 

 O fato de os alunos reconhecerem a existência de bibliotecas em suas 

escolas (Gráfico 23), não quer dizer que eles conhecem seu horário de 

funcionamento, pois constatar-se que muitos alunos, 54%, não conhecem o horário 

de funcionamento da biblioteca de sua escola, o que na pesquisa ficou evidenciado 

é que o profissional que exerce a atividade na biblioteca é quem faz seu horário, 

algumas vezes funciona pela manhã e outras vezes pela tarde. Também foi 

perguntado se o horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório, o Gráfico 31 

expõe este resultado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 31 – Satisfação quanto ao horário de funcionamento 
FONTE: PESQUISA, 2011. 
 



 

 

  

Podemos observar que o horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório 

para 61% dos alunos entrevistados e para 39% não é satisfatório, o que é uma 

contradição, pois como ele pode dizer que o horário satisfaz se ele não conhece seu 

horário de funcionamento (Gráfico 30). Vale ressaltar que o horário de 

funcionamento da biblioteca escolar deve satisfazer a todos os alunos e em todos os 

turnos de funcionamento. 

 

5.4.4 Participação dos professores nas atividades d a biblioteca 

 

 Para os alunos a participação dos professores na biblioteca pode ser 

evidenciada conforme o Gráfico 31. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 31 – Participação dos professores 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

 
 O gráfico apresenta que para os alunos não há uma efetiva participação dos 

professores nas atividades da biblioteca o que sem dúvida prejudica o processo de 

ensino aprendizagem e também retrata que não há um incentivo por parte dos 

professores para a realização de pesquisas e incentivo à prática da leitura. A 

participação dos professores já foi retratada (Gráfico 22), o que de fato confirma que 

não há um pleno envolvimento entre alunos, professores e biblioteca nas atividades 

educacionais. 

 



 

 

5.4.5 Infra-estrutura tecnológica 

 

Foi perguntado aos alunos se a biblioteca possui equipamentos de informática 

(hardware e software), inclusive com acesso à internet, o resultado pode ser 

observado no Gráfico 32. 

 

 
Gráfico 32 – Presença de Infra-estrutura tecnológica 
FONTE: PESQUISA, 2011. 

  

Foi evidenciado que em todas as bibliotecas não há acesso à internet, 

contudo em algumas bibliotecas existe equipamentos de informática para uso em 

trabalhos administrativos e conforme constatado pelos alunos a maioria das 

bibliotecas escolares não dispõe de equipamentos de informática para a realização 

de pesquisas e também como auxilio aos trabalhos escolares, a disponibilização de 

recursos informacionais aos alunos, proporcionaria maior estimulo as pesquisas 

escolares e auxílio quanto ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. 

 

5.4.6 Sugestões para a melhoria dos serviços da bib lioteca 

 

 Foram apontadas as seguintes sugestões para melhoria dos serviços da 

biblioteca pelos alunos:  

� Acesso à internet; 

� Ampliação do espaço da biblioteca; 

� Organização do espaço da biblioteca; 

� Espaço climatizado; 



 

 

� Livros novos e literatura infanto-juvenil; 

� Melhor atendimento; 

� Maior interação dos professores com a biblioteca; 

� Aumentar o horário de atendimento; 

� Atividades culturais; 

� Acesso livre ao acervo; 

� Eventos para incentivar a leitura. 

Para os alunos há a necessidade de melhorias no espaço destinado as 

bibliotecas que proporcionem um atendimento adequado para a execução de 

suas necessidades educacionais, o que promoverá uma maior participação e 

envolvimento nas atividades da biblioteca, tornando-se um recurso educacional 

prazeroso e saudável.  

 De um modo geral apresentou-se o diagnóstico quanto à oferta informacional 

presente nas bibliotecas escolares estaduais, localizadas na zona leste da cidade de 

Manaus, retratando as condições em que estão sendo desenvolvidos os serviços e 

de que forma as bibliotecas estão contribuindo com o processo de ensino 

aprendizagem. 

 Os dados revelam somente a realidade existente em 37% da amostra, pois 

durante a pesquisa evidenciou-se realidades que já foram expostas no Gráfico 1 

desta análise. 

 Contudo, mesmo que de forma precária as bibliotecas estão desenvolvendo 

suas atividades, mas a presença do bibliotecário na gestão dessas bibliotecas faria 

com que este recurso fosse utilizado de maneira eficaz, atingindo os objetivos 

educacionais esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 CONCLUSÃO 
 
 O processo educativo deve ser realizado em sua totalidade para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem plena. A biblioteca escolar se faz presente 

como centro de aprendizagem aos educadores, estudantes e usuários em geral para 

ampliação do conhecimento, por meio da pesquisa e da leitura. 

A falta de profissionais nas bibliotecas afeta diretamente as condições dos 

serviços informacionais que estão sendo ofertados, pois cabe ao bibliotecário atuar 

no contexto do projeto político-pedagógico de modo conjunto com os professores e 

os gestores. 

A realidade apresentada por meio deste diagnóstico reflete que as bibliotecas 

escolares não estão se desenvolvendo de modo a ser um centro de aprendizagem 

com uma participação direta nos programas de educação como é definido é 

proposto pela OEA, acarretando prejuízos diretamente ligados à formação do aluno, 

como pessoa crítica, autônoma e participante de nossa sociedade. 

A realidade da educação brasileira é provida de grandes problemas no 

contexto da aprendizagem que refletem em uma educação descomprometida onde 

as autoridades preocupam-se apenas com as estatísticas que só estão mascarando 

o ambiente para desenvolver uma pessoa. Trata-se de um verdadeiro descaso 

social, onde não se vêem investimentos para essa mudança de realidade. Com a Lei 

de nº 12.244/2010 que estabelece que as bibliotecas sejam administradas por 

profissionais da área, bibliotecários, esta realidade tende a mudar, o que sem dúvida 

contribuirá no oferecimento de serviços informacionais de acordo com as finalidades 

das bibliotecas escolares. 

 A biblioteca escolar não está desenvolvendo suas funções pedagógicas e 

também não há interação por parte dos profissionais que nela, hoje, estão 

exercendo funções com os professores e gestores para a realização de trabalhos 

conjuntos em prol da educação. 

 O fracasso educacional vem sendo analisado por meio dos indicadores 

oficiais que oferecem uma informação distorcida da realidade educacional brasileira, 

que pouco valoriza os profissionais da educação, a qualidade das instalações 

educacionais, a importância das bibliotecas escolares e os serviços que a mesma 

pode oferecer para que se tenha uma formação eficaz com acesso aos mais 

diversos saberes.  



 

 

        Percebe-se ainda, que no ambiente escolar pouco valor é oferecido as 

bibliotecas, apontando o desconhecimento de sua potencialidade em termos de 

serviços, que poderiam estar sendo usufruídos de forma eficiente pelos alunos, 

professores, pelo corpo técnico das escolas e comunidade. Neste contexto observa-

se certo transtorno ao olhar um espaço tão rico, cheio de oportunidades para a 

geração do conhecimento, esquecido ou não sendo apropriado  pela comunidade 

escolar como uma fonte de transformação e criatividade nas atividades propostas 

pelo plano pedagógico da escola. 

Com os dados obtidos, na realização deste trabalho, é notável que as 

bibliotecas escolares encontrem-se deficientes quanto aos serviços de informação, 

que deveriam estar sendo prestados aos seus usuários em prol de uma educação 

sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Nº Descrição  2011 2012 
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  

1 
Levantamento e estudo do 
referencial teórico R R R R R R R R R R   

2 
Composição dos 
instrumento para coleta de 
dados 

R R R          

3 
Seleção do universo e 
amostra 

 R R          

4 
Localização e contato com 
as escolas 

   R R        

5 Coleta de dados     R R R      
6 Tabulação dos dados       R R     
7 Analise dos dados        R R R   

8 
Elaboração da apresentação 
e do Relatório Parcial 

   R         

9 
Elaboração do Resumo e 
Relatório Final 

          R  

10 
 Preparação da 
Apresentação Final para o 
Congresso 

           R 
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APENDICE 1: BIBLIOTECÁRIO OU RESPONSÁVEL 

Nome da Escola e Zona: 
 

(Nome Completo) 

Nome do Bibliotecário: 
 
 

 
1) Você tem graduação e é registrado no Conselho de Classe para exercer a função de 

bibliotecário? 
  (    ) Sim    (    ) Não          Se NÃO, porque você está nessa função? 
 

 

2) Se a resposta acima for NÃO. Há quanto tempo está exercendo essa função? 
      (   ) Menos de 1 ano    (    ) Entre 3 e 5 anos   (    ) Mais de 5 anos 
 
3) Qual o horário de funcionamento da biblioteca? 
___________________________________________________________________ 

 

4) Qual é a sua avaliação quanto ao atendimento oferecido na biblioteca? 
      (   ) Ruim       (   ) Regular      (    ) Bom     (   ) Ótimo 
 
5)  O acervo da biblioteca supre as necessidades de seus usuários? 

  (   ) Sim         (   ) Não           (    ) Às vezes 
 

6) Você oferece dicas, fontes de pesquisa ou aponta novas fontes para consulta? 
  (   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 

7) Existe um cadastro de usuários da biblioteca? Qual é o quantitativo desses usuários? 
 

 
 

8) Quais os serviços e produtos oferecidos pela biblioteca? 
(    ) Consulta Local      (    ) Serviço de Empréstimo     (     ) Espaço para Leitura 
(    ) Espaço de Estudo   (    ) Consulta e Pesquisa na Internet   (    ) Divulgação de 
Informações     (    ) Atividades recreativas     (    ) Atividades educativas e de apoio ao 
ensino 
 

9) Quais são as atividades executadas durante o seu período de trabalho? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

10) Você tem alguma sugestão que possa melhorar os serviços oferecidos pela 
biblioteca? 

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
11)  Quais as dificuldades encontradas para desenvolver seu trabalho? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



 

 

12)  Os professores participam no desenvolvimento de atividades realizadas na biblioteca? 
       (   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 
13) A comunidade (bairro) frequenta a Biblioteca? 

(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 
 
14) Qual é o formato dos materiais bibliográficos existentes na biblioteca? 
       (   ) Livros Didáticos    (    ) Folhetos    (    ) Revistas   (    ) Enciclopédias 
       (   ) CD’s           (    ) DVD’s      (     ) CD-ROM’s      (    ) Coleções 
       (   ) Periódicos      (   ) Outros.  Quais? ____________________________ 
 
 
15) Qual é a quantidade de títulos aproximada no acervo?  

 
 
 

16)  Em sua opinião, qual é o papel do bibliotecário dentro da escola? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
17) Qual a sua percepção sobre a sua atuação na escola? 
 

   
  ___________________________________________________________________ 

 
 

18) A biblioteca é um setor aliado no que diz respeito às atividades de planejamento, gestão 
e atividades voltadas ao ensino-aprendizagem?  

(   ) Sim     (    ) Não 
Se SIM, quais atividades:_________________________________________________ 
 

 
19) Qual é o espaço reservado à biblioteca? Localização dela? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
20) A biblioteca possui equipamentos de informática (hardware e software), inclusive com 
acesso à internet?   (    ) Sim      (    ) Não 

 
21) Há quantas pessoas atuando na biblioteca e quais são suas funções? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
22)  A biblioteca participa de projetos, programas e ações educativas ou recreativas 
realizadas na escola? Quais? 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
23) A biblioteca já identificou demandas por atividades educativas, culturais ou recreativas 
por parte da comunidade (bairro) no qual está inserida?  

(   ) Sim  (   ) Não.  Se SIM, quais:_____________________________________ 
 
 



 

 

APENDICE 2: GESTOR OU PEDAGOGO 
 
Nome da Escola e Zona: 
 

(Nome Completo) 

Nome do Gestor ou Pedagogo: 
 
 
1) A escola possui um planejamento estratégico e/ou pedagógico?  
(    ) Sim    (    ) Não 
 
 
2) A escola possui parcerias com outras instituições ou pessoas?  

(    ) Sim    (    ) Não 
Se Sim, quais e de que forma? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Qual a quantidade de alunos matriculados na escola? 

________________________________________________________________ 

 
4) Existem atividades extra-curriculares (programas, projetos, lazer, ações  educativas, recreativas, 

outros) voltadas ao ensino-aprendizagem realizadas na escola?  
(    ) Sim    (    ) Não 

 

5) Existe biblioteca na escola? (NOTA: Se SIM, responder de 5 a 20) 
(   ) Sim    (    ) Não     
 

6) Você sabe qual é o horário de funcionamento da biblioteca? 
(   ) Sim       (   ) Não      
 

7) O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório? 
(   ) Sim       (   ) Não      
 

8) Você procura a biblioteca por quais motivos?  
(    ) Apoio ao ensino aprendizagem     (    ) Lazer 
(    ) Material de apoio profissional        (    ) Não procura 
 

9) Como é o atendimento da biblioteca quando você à procura? 
(   ) Ruim       (   ) Regular      (    ) Bom     (   ) Ótimo 
 

10 ) Você conhece os serviços oferecidos pela biblioteca?  
(   ) Sim        (    ) Não    
 

11)  Você conhece o acervo da biblioteca e acha que ele é suficiente para atender as 
necessidades da escola? 
(   ) Sim        (    ) Não    

 
12) O responsável pela biblioteca oferece dicas, fontes de pesquisa ou aponta novas obras 
para consulta?  



 

 

(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 
13) Existe um bibliotecário (graduado) atuando na biblioteca? 
(   ) Sim         

(   ) Não . Se NÃO, quem é o responsável pela biblioteca? Por que ele ocupa, exerce essa função?   

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

14) Há quanto tempo esta pessoa está exercendo essa função?  

 (   ) Menos de 1 ano    (    ) Entre 3 e 5 anos   (    ) Mais de 5 anos 
 

15) Você acompanha o trabalho do bibliotecário ou responsável pela biblioteca?  
(    ) Sim    (    ) Não     (   ) Às vezes 
 
16) Você concorda que a biblioteca é um setor aliado no que diz respeito às atividades de 
planejamento, gestão e atividades voltadas ao ensino aprendizagem?       (  ) Sim    (   ) Não 
 
17) Você recomenda aos professores e alunos o uso da biblioteca? 
(  ) Sim    (   ) Não 
 

18) Você tem alguma sugestão para melhoria dos serviços da biblioteca?  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
19) Qual a sua opinião sobre a biblioteca e o bibliotecário (se houver)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APENDICE 3: PROFESSOR 

Nome da Escola e Zona: 
 

(Nome Completo) 

 
1) Você sabe se existe biblioteca na escola? (NOTA: Se SIM, responder de 2 a 13)  
(   ) Sim    (    ) Não     

2) Você sabe qual é o horário de funcionamento da biblioteca? 

(   ) Sim    (    ) Não     

3) Você frequenta a biblioteca da escola?  
(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 

4) Como é o atendimento da biblioteca quando você à procura? 
(   ) Ruim       (   ) Regular      (    ) Bom     (   ) Ótimo 
 
5) Você procura a biblioteca por quais motivos?  
(    ) Apoio ao ensino aprendizagem     (    ) Lazer 
(    ) Material de apoio profissional        (    ) Não procura 
 
6) Você conhece os serviços oferecidos pela biblioteca? 
(   ) Sim         (   ) Não           
 

7) O responsável pela biblioteca oferece dicas, fontes de pesquisa ou aponta novas obras 
para consulta?  
(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 
8) Você enquanto professor, participa de atividades realizadas na biblioteca? 
(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 
9) Você conhece o acervo da biblioteca e acha que ele é suficiente para atender as 
necessidades da escola? 
(   ) Sim       (   ) Não      
 
10) Você concorda que a biblioteca é um setor aliado no que diz respeito às atividades de 
planejamento, gestão e atividades voltadas ao ensino aprendizagem?      
 (  ) Sim    (   ) Não 
 
11) Você recomenda aos alunos o uso da biblioteca ou somente o faz quando há 

necessidade da realização de uma pesquisa escolar para eles? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12) Você tem alguma sugestão para a melhoria dos serviços da biblioteca? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

13) Qual a sua opinião sobre a biblioteca e o bibliotecário  (se houver)?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APENDICE 4: INSTRUMENTO DE PESQUISA – ALUNO 

Nome da Escola e Zona: 
 

(Nome Completo) 

 
1) Você sabe se existe uma biblioteca na sua escola?     
 (   ) Sim    (    ) Não 

 

2) Você utiliza a biblioteca com que frequência?   
 (   ) Uso diário ou regular       (   ) Usa as vezes   (     ) Não usa     

 

3) Como é o atendimento da biblioteca quando você à procura? 
 (   ) Ruim       (   ) Regular      (    ) Bom     (   ) Ótimo 

 

4) O acervo (livros e outros recursos) da biblioteca atende suas necessidades? 
 (   ) Sim         (   ) Não           (    ) Às vezes 

5) O responsável pela biblioteca oferece dicas, fontes de pesquisa ou aponta novas obras 
para consulta?      

(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 

6) Quais os serviços e produtos oferecidos pela biblioteca? 
(    ) Consulta Local   (    ) Serviço de Empréstimo  (    ) Espaço para Leitura e Estudo      (    ) 
Consulta e Pesquisa na Internet     (    ) Divulgação de Informações      
(    ) Atividades recreativas, educativas e  culturais  (    ) Pesquisa escolar     
(    ) Não conhece 
 

7) Você sabe qual é o horário de funcionamento da biblioteca?  
(   ) Sim       (   ) Não   

8) O horário de funcionamento da biblioteca é satisfatório? 
(   ) Sim       (   ) Não   
9) Seus professores participam de atividades realizadas na biblioteca? 
(   ) Sim       (   ) Não      (    ) Às vezes 
 

 
10) A biblioteca possui equipamentos de informática (hardware e software), inclusive com 
acesso à internet?    
(   ) Sim       (   ) Não       

 
11) A biblioteca oferece serviços ou atividades diferenciadas (eventos, exposições, etc) na escola? 
(NOTA: Se SIM, fazer a próxima pergunta) 
(   ) Sim       (   ) Não       

 



 

 

12) Com que frequência você participa dessas atividades acima oferecidas? 

(    ) Sim, regularmente  (    ) Sim, às vezes   (    ) Não participa 

 
13) Você tem alguma sugestão para a melhoria dos serviços da biblioteca?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
14) Qual a sua opinião sobre a biblioteca e o bibliotecário  (se houver)?   
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

  

 

 

 
 
 


