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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa escolar constitui-se em uma relevante atividade pedagógica que 

pode ser utilizada por professores e bibliotecários no processo de ensino-

aprendizagem.Ellwein (2006, p. 79) ressalta a relevância desta atividade 

pedagógica, ao afirmar que: 

 

A pesquisa escolar é um eficiente recurso de ensino/aprendizagem e deve 
ser usada por educadores no sentido de atender às necessidades 
informacionais dos alunos. Esta prática como auxílio didático, tem inúmeras 
vantagens, pois proporciona aos educandos um contato maior com a 
biblioteca e por consequência com a informação. 

 

De acordo com Bessa (2011, p.78), “a pesquisa escolar é relevante, não 

somente no sentido de proporcionar aos alunos o maior contato com a biblioteca e a 

informação, mas também por possibilitar a construção de novos conhecimentos.” 

Segundo Faqueti e Rados (2002, p. 3), a pesquisa escolar é uma ação em 

que “os sujeitos envolvidos buscam respostas, reorganizam seus conhecimentos já 

existentes dando-lhes um novo arranjo e agregando-lhes valores distintos de caráter 

inusitado”. 

Porém, a prática da pesquisa escolar no Brasil envolve várias controvérsias. 

Segundo Ellwein (2006, p. 81):  

 

Embora a pesquisa escolar tenha sido decretada no Brasil pela Lei de 
Diretrizes e Bases de 1971, nem a escola nem o professor mudaram 
substancialmente suas atitudes, pois colocaram a biblioteca e os 
bibliotecários na posição de Apêndices do processo educativo e a pesquisa 
apenas como um ponto final do trabalho do aluno. 

 

Almeida Júnior (2006 apud BESSA, 2011, p.81) afirma que há uma 

contradição entre o discurso e a prática nas escolas, no que se refere à colaboração 

no contexto educacional, pois o que se presencia, segundo este autor, é a 

valorização da sala de aula e do trabalho isolado dos professores, em detrimento às 

ações educativas realizadas, por exemplo, com o auxílio da biblioteca escolar e de 

outros órgãos de apoio. 

Dessa forma, a pesquisa escolar é desenvolvida na maioria das escolas 

brasileiras de maneira distorcida, professores e bibliotecários acabam por não 
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trabalhar em conjunto, não se utilizando da metodologia necessária à prática dessa 

atividade pedagógica, isolando a biblioteca escolar desse processo e contribuindo 

de forma negativa com o ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto Ellwein (2006, p. 81) considera que   

 

O resultado ‘fatídico’ desta série de desajustes na estrutura do ensino é que 
os alunos até “pesquisam”, mas o conteúdo final desta ação, pouco ou nada 
tem acrescentado ao seu aprendizado. Pois ele realiza pesquisa 
mecanicamente, sem ao menos ler o que está copiando, isto quando este 
aluno tem acesso a uma biblioteca. 

 

 Por conta de tais contradições no cotidiano das escolas brasileiras, o 

processo de ensino-aprendizagem estará comprometido. Dessa forma, pergunta-se: 

as práticas dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar contribuem para o 

ensino-aprendizagem? 

 É nesse contexto que esta pesquisa se preocupou em analisar as práticas 

dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar e a relação das mesmas com o 

ensino-aprendizagem nas escolas públicas municipais de Manaus, Amazonas. Para 

tanto, realizou-se pesquisa exploratória e descritiva, bibliográfica e de campo, com 

abordagem qualitativa. O universo da pesquisa foi composto por 37 escolas e a 

amostra com 11 escolas, na qual 11 bibliotecários constituíram os sujeitos da 

pesquisa. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário aberto e a 

técnica de análise de dados a análise de conteúdo. 

Estudos que envolvem a pesquisa escolar nas escolas brasileiras despertam 

para a relevância desta prática pedagógica no ensino e contribuem para novas 

investigações e discussões acerca do assunto, chamando atenção para as 

contradições em relação ao discurso e as práticas que permeiam esse processo no 

cotidiano escolar. 

1.1 Justificativa 

 

As bibliotecas são instituições sociais que organizam e disseminam 

informações em seus mais diversos suportes, contribuindo ao longo da humanidade 

para o desenvolvimento econômico, político, social, financeiro, cultural de povos e 

nações. 
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No que tange à biblioteca escolar, Bessa (2011, p.46) afirma que amesma [...] 

exerce papel fundamental na Sociedade Contemporânea, à medida que organiza e 

dissemina informação à comunidade escolar, representada por alunos, pais, 

professores e funcionários, auxiliando no desenvolvimento de atividades 

pedagógicas e culturais, atuando, por conseguinte, como elemento primordial no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Conforme Aguiar (2006, p. 258),  

 

Significa dizer que a biblioteca não é o espaço fechado em que guardamos 
os livros, inacessível aos alunos, mas é aquele que acolhe também outros 
produtos culturais que interagem com os livros, como revistas, catálogos, 
mapas, filmes, gravações musicais, jogos; aquele para o qual convergem as 
atividades de todos os demais segmentos escolares. 

 

Dessa feita, a biblioteca escolar auxiliará o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas, como a pesquisa escolar, por meio das ações dos bibliotecários, que 

amparados por suas competências e mediante interação com os professores, 

planejarão e executarão o desenrolar deste processo pedagógico. 

Sabe-se que a pesquisa escolar, conforme Ellwein (2006, p. 82),  

 

É a ação de buscar, de procurar diligentemente, de investigar 
cuidadosamente, mas por falta de orientação alguns estudantes 
reproduzem-nas como autômatos, com um único intuito, “garantir uma 
nota”. Muitas vezes chegam à biblioteca trazendo apenas o título da 
pesquisa, por vezes, sequer encontram a informação que precisam, ou 
quando encontram “copiam” tal qual está escrito, sem a preocupação de 
separar os dados essenciais dos complementares. 

 

Estes fatos são preocupantes e instigam a necessidade de investigar como o 

bibliotecário da escola auxilia nesse processo, será que suas práticas efetivamente 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem?Esta pesquisa se propõe a 

analisar as práticas dos bibliotecários das escolas públicas municipais da cidade de 

Manaus, Amazonas, em relação à pesquisa escolar e a relação das mesmas, com o 

processo de ensino-aprendizagem, o que será relevante para pesquisas que 

envolvem as bibliotecas escolares brasileiras e a pesquisa escolar, considerada uma 

das mais eficientes práticas pedagógicas, caso seja orientada para tal fim. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1Objetivo Geral 

 

Analisar se as práticas dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Verificar as ações dos bibliotecários nas etapas de iniciação, exploração, 

formalização e avaliação da pesquisa escolar; 

Identificar aspectos da gestão escolar que influenciam na prática da pesquisa 

escolar pelos bibliotecários; 

Examinar se a formação dos bibliotecários influencia na prática da pesquisa 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para analisar a pesquisa escolar e as práticas dos bibliotecários das escolas 

municipais de Manaus, Amazonas, utilizou-se um referencial teórico que aborda a 

biblioteca escolar e a pesquisa escolar. 

2.1 Biblioteca escolar 

 

Em uma sociedade letrada com tantas informações, é evidente que haja 

necessidade em preparar crianças e jovens quanto à escrita, leitura e interpretação.  

Conforme Campello (2005) apud Bessa (2006, p.16), a biblioteca escolar 

pode participar de forma criativa do esforço de preparar o cidadão. 

Desta forma, as bibliotecas escolares têm como papel dinamizar e incentivar 

seus usuários a leitura, de maneira prazerosa, auxiliando-os no processo de 

conhecimento de modo geral.  

De acordo com Andrade (2005, p. 15), 

 

A biblioteca e uma instituição milenar que durante séculos garantiu a 
sobrevivência dos registros do conhecimento humano, tem agora seu 
potencial reconhecido como participe fundamental do complexo do processo 
educacional. 

 

No que diz respeito à biblioteca escolar pode-se afirmar que esta contribui 

para o processo disseminátorio da informação na sociedade contemporânea 

auxiliando no processo pedagógico e cultural da comunidade escolar. 

Conforme Aguiar apud Bessa (2006, p.58), 

 

 A biblioteca nãoé o espaço fechado em que guardamos os livros, 
inacessível aos alunos, mas é aquele que acolhe também outros produtos 
culturais que interagem com os livros, revistas, catálogos, mapas, filmes, 
gravações, músicas, jogos, aquele para o qual convergem as atividades de 
todos os demais segmentos escolares. 

Assim, a diferença e a necessidade encontrada entre a biblioteca escolar da 

antiguidade e atualidade, são diferidas de acordo, com o passar dos anos, onde a 

biblioteca deixa de ser apenas uma guardiã da informação e passa a ser uma 

disseminadora do conhecimento.   



10 

 

Segundo Campelo (2005, p. 17), “entende- se que a biblioteca é um espaço 

que influencia o gozo pela leitura, recomendando que ela seja um local de fácil 

acesso aos livros e materiais disponíveis”. 

A biblioteca escolar, assim como as outrasbibliotecas possui o papel de 

disseminar a informação e contribuir para o incentivo á leitura, podendo utilizar 

métodos que viabilizem e estimulem o interesse pela leitura, por parte das crianças e 

jovens. 

De acordo com Carvalho (2005, p. 21), 

 

A importância da leitura no processo educativo e inquestionável. Portanto, 
percebe-se que a leitura é essencial no processo de alfabetização, por 
propiciar avanços que se iniciam desde a interação de pais, professores, 
pedagogos e bibliotecários e desmembram-se até o interesse do aluno pela 
pesquisa escolar. 

 

Para Abreu (2005, p. 25), “a pesquisa escolar é uma excelente estratégia de 

aprendizagem, pois permite maior participação do aluno nesse processo, o que leva 

a construir seu próprio conhecimento”. 

A partir da consideração da autora sabe-se que a pesquisa escolar contribui 

no processo de ensino e aprendizagem, auxiliando e instruindo o usuário na busca 

de melhores informações. 

Segundo Almeida (2006, p. 97), 

 

A pesquisa escolar deveria e deve constar no planejamento pedagógico. 
Por ser um fator essencial no conhecimento, pesquisa escolar não pode 
extinguir-se do contexto escolar, pois auxilia o aluno no fomento e incentivo 
á leitura.   

 

Sendo assim, a biblioteca possui a importante função de disseminadora do 

conhecimento e incentivadora a leitura, devendo esta ser um ambiente dinâmico e 

prazeroso. A pesquisa escolar é uma importante ferramenta no processo de 

aprendizagem, pois, motiva o aluno a buscar informações. 

Deste modo, a biblioteca deve dar assistência ao aluno na pesquisa escolar, 

auxiliando-o na construção do conhecimento. Assim, a próxima subseção trata de 

maneira mais explicita sobre a pesquisa escolar e sua importância no processo 

pedagógico. 
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2.2 Pesquisa escolar  

 

Quando se fala em pesquisa escolar logo se pensa em biblioteca, livros, 

internet ou qualquer outro meio de informação que nos leva a concluir a pesquisa.  

Conforme (SILVA, 2006), ”a pesquisa escolar é um eficiente recurso de 

ensino/aprendizagem e deve ser usada por educadores no sentido de atender às 

necessidades informacionais dos alunos”. 

Portanto, pesquisar significa investigar profundamente um determinado 

assunto solicitado pelo professor, a fim de que seus alunos compreendam e 

desenvolvam conhecimentos ainda não descobertos pelos mesmos, com 

naturalidade e clareza. 

Mas, para que a pesquisa escolar alcance seu objetivo, é essencial que haja 

uma boa infraestrutura para a biblioteca na qual o aluno possa consultar obras que 

vão servir de referências para sua pesquisa, e um profissional qualificado que lhe 

auxiliará na busca pela a informação. E assim os alunos poderão ser o sujeito do 

seu próprio aprendizado. 

É essencial o entrosamento entre educadores e bibliotecários para que os 

mesmos realizem um trabalho de cooperação e participação, pois o que temos visto 

é alunos sem orientação para os trabalhos de pesquisa chegar à biblioteca sem 

saber o que pesquisar, deixando o profissional insatisfeito por não conseguir orienta-

lo devidamente. 

É necessário que o professor se aprofunde no estudo quanto à ciência e a 

pesquisa do seu grupo de alunos para que eles possam compreender, se 

aperfeiçoar e desenvolver conhecimento. Pois quando os alunos estão em sala de 

aula eles dispõem de muitas informações, e isso exige a intervenção do professor 

para que eles, através das dificuldades apresentadas no próprio ambiente escolar, 

tenham condições necessárias de construir e modificar esses saberes produzidos e 

para utilizarem de forma coerente no meio em que estão inseridos. 

Além de livros impressos, é necessário que o aluno tenha ao acesso de 

revistas, jornais e principalmente leitura eletrônica, sendo acompanhada e orientada 

pelo bibliotecário, que vai contribuir para que o aluno tenha domínio dessa 

diversidade cultural.  

Conforme Silva (2006, p.80), 
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Desde as primeiras séries do ensino fundamental, a pesquisa escolar exige 
competência e renovação constante por parte de todos os envolvidos, 
evitando que o ensino seja apenas cópia de um processo reprodutivo e 
transformar-se na educação plena dos alunos. 

 

A pesquisa escolar está ligada a construção do conhecimento que implica em 

uma relação de ensinar e aprender, além de ser uma possibilidade para que o aluno 

chegue sozinho às fontes de conhecimento que estão à sua disposição na 

sociedade.  

Realizar uma pesquisa escolar ainda é um ato mecânico para muitos alunos, 

ou seja, apenas copiar um texto, entregar para o professor e obter sua nota. Sem se 

importar com a relevância em descobrir o real objetivo da pesquisa. 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/1971 se constituiu em uma tentativa de 

estruturar a educação no Brasil. Conforme Silva (2006), a pesquisa escolar foi 

decretada por esta Lei, nesta época a biblioteca era apenas um suplemento no 

processo educativo e a pesquisa era vista como um ponto final do trabalho do aluno. 

Conforme o art. 4º inciso 1º da LDB nº 5.692/1971 o aprendizado era 

mediante as experiências vivenciadas pelos próprios educando com sentido de 

atingir gradativamente o conhecimento.  

Nós parágrafos anteriores, a pesquisa escolar é um eficiente meio de ensino, 

ou seja, recurso que conduz ao aprendizado, pois requer uma maior atenção do 

aluno o aproximando da realidade e vivenciando a sua própria experiência.  

Atualmente, as bibliotecas escolares estão bem mais amplas e evoluídas, 

onde os alunos podem chegar e pesquisar seja em livros, periódicos, artigos, 

multimídia e internet, levando o sujeito a viajar neste mundo de informações. 

Porém, para que a pesquisa escolar se efetive em consonância com o 

processo de ensino/ aprendizagem, faz-se necessário que o professor e o 

bibliotecário auxiliem no processo, isto é, estes profissionais deverão se utilizar 

desuas competências e trabalhar em conjunto para auxiliar os alunos na descoberta 

de novos conhecimentos mediante esta relevante atividade pedagógica. 

 

2.3 Etapas da pesquisa escolar 

 

Ao assumir o papel de disseminadora da informação, a biblioteca seja ela 

pública ou privada, universitária ou escolar, traz consigo missões, objetivos e etapas. 
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De acordo com Gadotti (2003) apud Bessa (2011, p. 41), 

 

As etapas da pesquisa escolar são definidas como: discussão do marco 
referencial; conhecimento da realidade da escola e do seu entorno; 
definição dos objetivos a serem alcançados; ações que se pretende 
desenvolver para alcançar os objetivos; avaliação constante do trabalho 
desenvolvido. 
 Para tanto, faz-se necessário o uso das etapas na pesquisa escolar, para 
que haja controle das atividades e realização de objetivos, e avaliação da 
equipe pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Sendo de 
fundamental importância a interação entre professores e bibliotecários, os 
quais devem atuar em conjunto no planejamento das atividades. O ideal é 
que os bibliotecários tenham um entrosamento com os professores para 
programar atividades que melhor levem à execução dos objetivos da escola. 

 

Ellwein (2006) apud Bessa (2011, p.17). 

Percebe-se que é necessário que os mesmos tenham conhecimento e 

domínio do espaço em que desenvolvem suas atividades, para que auxiliem no 

processo de ensino-aprendizagem, e contribuam na formação e no desenvolvimento 

dos alunos. A participação do bibliotecário no processo de aprendizagem 

compreende o significado da colaboração, isto é, do trabalho conjunto que se 

desenvolve com os professores e outros membros da equipe pedagógica da escola. 

 Na visão de Martucci (2000, p. 103), 

A biblioteca é uma escola sem paredes, sem currículo econteúdos estabelecidos, com salas 

de aula sem número definido de alunos e o bibliotecário o mediador do processo de formação ao 

disponibilizar e orientar o uso da informação no limite do conhecimento. 

 

Neste contexto destacam-se as ações que estimulam o bibliotecário a ensinar 

de acordo com a interação do bibliotecário com a equipe pedagógica.  Conforme 

Ellwein (2006) apud Bessa (2011, p.58), 

 

O profissional bibliotecário atuante precisa conduzir de forma política e 
educativa seu dia-a-dia na biblioteca, encontrando novas direções que 
reforcem e produzam condições concretas para um projeto de 
melhoramento desta instituição. 

 

Considerando que o bibliotecário, e parte integrante do corpo discente e 

docente, o mesmo auxilia de maneira essencial no processo educacional, 

representando o elo mais evidente entre os usuários e os registros do conhecimento. 

O envolvimento do professor e do bibliotecário nesse processo aumenta e 
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pressupõe o planejamento, implementação e avaliação das atividades conjuntas, 

com objetivos comuns e compartilhados. 

Já para Nóbrega (2002, p. 124), 

 

O novo cenário de atuação do bibliotecário e a biblioteca, por sua vez, 
mergulham na inquietação sobre seu fazer. De um lado tenta aprimorar-se 
nas novas tecnologias; de outro, tenta dar conta de uma ação pedagógica. 
É necessário ressaltar que o desenvolvimento dessas oportunidades de 
aprendizagem inova o domínio do conteúdo pelo professor e de habilidades 
informacionais pelo bibliotecário, numa sequência lógica que beneficie a 
aprendizagem. Nesse caso, o bibliotecário pode exercer também o papel de 
educador, trabalhando lado a lado com o responsável pela disciplina, 
contribuindo com sua competência específica para enriquecer a 
aprendizagem. 

 

O Quadro 1 demonstra o trabalho em conjunto que poderá ser feito por 

bibliotecários e educadores na consecução da pesquisa escolar. Observa-se a 

relevância do papel do bibliotecário em tal processo, haja vista que o mesmo poderá 

atuar na apresentação e seleção das fontes de informação que poderão ser 

utilizadas pelos alunos na pesquisa bem como as estratégias de busca no sistema 

da biblioteca e na internet, utilizando-se, nesse caso, de treinamentos específicos. O 

bibliotecário também poderá atuar na normalização do trabalho resultante da 

pesquisa, explicitando as regras para a formatação do mesmo, o que inclui a 

normalização das referências utilizadas na pesquisa.  

Ademais, o bibliotecário também tem papel relevante na etapa de avaliação 

da pesquisa em conjunto com os professores, haja vista que por meio de tal 

avaliação os rumos dessa atividade pedagógica poderão ser alterados com vistas a 

contribuir de forma positiva para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Quadro 1 -Ações dos educadores na pesquisa escolar. 

ETAPAS PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO-
EDUCADOR 

Iniciação Apresentar o tema e/ou acolher de temas 
trazidos pelos alunos. Facilitar o contato 
progressivo com a temática explorando-se 
diversas possibilidades. Introduzir noções 
básicas sobre o que é pesquisa, o que é 
pesquisável, sua importância no nível da 
formação pessoal e profissional; tipos de 
pesquisa. Favorecer um espaço para reflexão 
para a escolha de um tópico de estudo. 
Estabelecer com os alunos os parâmetros 
gerais da pesquisa: objetivos a serem 
alcançados, métodos de pesquisa, forma de 
apresentação, cronograma e forma de 
avaliação. 

Apresentar uma introdução sobre o 
processo da pesquisa, fontes de informação 
primária, secundária e terciária, bem como, 
métodos de coleta de dados. Diagnosticar 
lacunas de conhecimento entre os 
envolvidos sobre as formas de acesso a 
informações disponíveis em bibliotecas. 
Organizar, com base no diagnóstico acima 
citado, treinamentos específicos para suprir 
as necessidades identificadas. 

Exploração Acompanhar as buscas de informação 
proporcionando espaços para livre exploração 
dos tópicos de pesquisa selecionados visando 
ampliar o repertório de conteúdos e 
experiências e facilitar o despertar criativo. 
Orientar o processo de formulação do foco da 
pesquisa (delimitação do problema/tema). 

Mediar o processo de busca de informações 
na biblioteca, formulação de estratégias de 
busca, avaliação e seleção das fontes de 
informações, podendo-se organizar 
intervenções diretas (aulas estruturadas) ou 
indiretas (mediação informal), de forma 
individual ou grupal dependendo do nível de 
complexidade da pesquisa e das 
necessidades dos alunos. 

Formalização Orientar o processo de formalização final do 
trabalho, buscando favorecer que o educando 
encontre uma forma harmônica e adequada aos 
parâmetros preestabelecidos para apresentar 
os resultados alcançados. 

Orientar a referenciação bibliográfica. 
Colaborar na orientação sobre a 
apresentação final do trabalho escrito. 

Avaliação Organização de um espaço que favoreça aos 
alunos e educadores envolvidos poder apreciar 
e avaliar o produto final da pesquisa. ·Proceder 
à avaliação do produto final dos alunos, 
levando-se em consideração os resultados de 
sua própria auto- avaliação. 

Participar do processo avaliativo da 
pesquisa escolar. Sugerir formas da 
divulgação dos resultados para a 
comunidade escolar (jornal, arquivo na 
biblioteca, etc.). 

Fonte: Faquetti; Rados, 2002.  

 

A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos, que apontam 

os rumos para que se alcançassem os objetivos da presente pesquisa.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para se alcançar o objetivo geral da pesquisa, que foi o de analisar se as 

práticas dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar contribuem para o 

processo de ensino-aprendizagem, foi realizada pesquisa exploratória e descritiva, 

pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem qualitativa. 

 O universo da pesquisa de campo foi composto por 37 escolas públicas 

municipais da cidade de Manaus-AM que possuem profissionais graduados em 

Biblioteconomia em seus quadros. A amostra da pesquisa se deu com 11 escolas, 

onde 11 bibliotecários, considerados os sujeitos da pesquisa, aceitaram responder o 

questionário. 

 O Instrumento de coleta de dados foi um questionário aberto (Apêndice A) 

que possuía quatro questões. Além destas quatro questões, o questionário também 

foi composto pelos dados de identificação dos bibliotecários  

A análise qualitativa dos dados obtidos no questionário aplicado com os 

bibliotecários foi feita por meio da técnica de análise de conteúdo, com o 

estabelecimento de categorias de análise. Conforme Bardin (2010, p. 44), análise de 

conteúdo é 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Em relação aos cuidados éticos da pesquisa, obteve-se a autorização da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do município de Manaus para a coleta 

de dados nas escolas que constituíram o universo de pesquisa (Anexo A). Ademais, 

tal coleta de dados foi realizada com o emprego do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). Este termo foi entregue aos bibliotecários que se 

disponibilizaram a responder o questionário da pesquisa.  

Witter (2007, 2009 apud WITTER, 2010, p. 14) em relação ao uso do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido na pesquisa de campo ressalta que  

 

Também é relevante a formação das pessoas que aceitam participar como 
sujeitos (participantes, colaboradores), para que estejam perfeitamente 
cientes dos deveres e direitos que estão assumindo quando assinar um 
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“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” para compor o grupo de 
pesquisadores de um estudo científico. Desta forma, poderão melhor 
defender-se de eventuais abusos. Esta é uma área que está a merecer 
campanhas de divulgação junto à população. É preciso conscientizá-los, 
pois em nome do progresso científico, social, econômico, político, etc; não 
se pode desconsiderar a ética e o direito de cada ser humano [...] 

 

Na seção 4 desse relatório de pesquisa será apresentada a análise e 

discussão dos resultados, na qual cada bibliotecário recebeu um código de 

identificação (B) como forma de lhes preservar a identidade. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para análise e interpretação dos resultados desta pesquisa, foram utilizadas 

as questões nº 1, nº 2, nº 3 e nº 4 do questionário aplicado com os bibliotecários das 

11 escolas municipais de Manaus-AM que constituíram a amostra da pesquisa. 

Antes de iniciar a análise e discussão dos resultados é importante que se 

apresente os dados de identificação dos bibliotecários, os quais também são 

relevantes para a conclusão da pesquisa. 

4.1 Dados de identificação 

 

Em princípio observa-se que os bibliotecários receberam um código de 

identificação (B) o qual lhes assegurou o anonimato, preservando sua identidade. 

Em seguida evidencia-se que dos 11 bibliotecários que responderam o 

questionário de pesquisa somente dois buscaram a educação continuada, isto é, 

dois bibliotecários possuem especialização. Outro aspecto que chama atenção é 

que todos os bibliotecários consultados são formados pela Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) com menos de 10 anos na profissão. 
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Quadro 2 – Dados de identificação quanto à idade, formação acadêmica, ano de conclusão, 
instituição e profissão (em anos). 

Bibliotecários Idade 

Formação 

acadêmica 

Ano de 

conclusão Instituição 

Profissão 

(em anos) 

B1 31 - 40 Graduação 2004 UFAM 6 

B2 41 - 50 Graduação 2007 UFAM 8 

B3 20 - 30 Graduação 2010 UFAM 4 

B4 20 - 30 Graduação 2010 UFAM 4 

B5 31 - 40 Graduação 2011 UFAM 3 

B6 Mais de 51 Graduação 2009 UFAM 5 

B7 20 - 30 Graduação 2011 UFAM 2 

B8 20 - 30 Graduação 2012 UFAM 2 

B9 20 - 30 Especialização 2009 UFAM 2 

B10 20 - 30 Especialização 2009 UFAM 2 

B11 Mais de 51 Graduação 2010 UFAM 3 

Fonte:Os pesquisadores 

 

4.2 Ações dos bibliotecários nas etapas de iniciação, exploração, formalização e 

avaliação da pesquisa escolar.  

Para a análise e interpretação dos resultados sobre as ações dos 

bibliotecários nas etapas de iniciação, exploração, formalização e avaliação da 

pesquisa escolar, utilizou-se as respostas da questão n. 1 do questionário, na qual 

se perguntou aos bibliotecários: de que forma você auxilia os alunos na atividade da 

pesquisa escolar? 

As respostas dos bibliotecários estão categorizadas no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Dados de identificação quanto as ações dos bibliotecários nas etapas de iniciação, 
exploração, formalização e avaliação. 

B1 A pesquisa escolar é pouco utilizada, quando os alunos usam esse 
serviço eu oriento-lhes a ler e compreender o assunto e a realizar um 
resumo, podendo proceder de maneira diferente para cada série, 
interferindo apenas quando há dificuldades.  

B2 Muitos alunos chegam à biblioteca sem saber que assunto procurar, 
então ocorre o incentivo à leitura e ao acesso aos computadores e livros 
do acervo.  

B3 A biblioteca trabalha por meio do projeto pedagógico auxiliando alunos 
com desempenho insatisfatório, atendendo por turma por meio de 
pesquisa direcionada, dá-se um tema baseado no conteúdo trabalhado 
pelo professor, oferecendo-se diferentes materiais bibliográficos, além da 
pesquisa tradicional.  

B4 Auxilio o aluno com identificação nas estantes por cores primárias e 
quando necessário pela internet.  

B5 Trabalho por meio de empréstimos local e domiciliar, dando suporte aos 
professores e projetos de leitura.  

B6 Pergunto ao usuário qual a forma de pesquisa que ele necessita, se for 
no acervo entrego-lhe o livro, se na internet mostro-lhe também 
mecanismos para facilitar a pesquisa.  

B7 Vou até ao acervo pegar o livro com o assunto referente e disponibilizo 
ao aluno e ele copia as principais partes.  

B8 Auxilio o aluno disponibilizando o material da biblioteca, ofereço 
treinamentos como elaboração de referências bibliográficas, comparação 
entre autores, etc., e parcerias com os professores, antecipando os 
trabalhos de pesquisa que serão realizadas pela turma.  

B9 Ocorre por meio da indicação da obra, busca do exemplar no acervo e 
incentivo à leitura.  

B10 A partir da interação, incentivo à leitura, contando histórias, filmes e etc.  

B11 Caso a pesquisa seja no computador, verifico se o aluno já tem 
experiência na busca, dessa forma, incentivo a usar palavra chaves para 
facilitar a pesquisa, dando dicas de como resumir as informações para 
extrair o mais importante e se o aluno sabe salvar as informações, caso 
seja uma pesquisa bibliográfica, oriento a ir na estante certa se for uma 
obra de referência ou enciclopédia oriento a utilizá-lo, sugerindo o 
empréstimo do exemplar. 

Fonte: Os pesquisadores. 

Percebe-se que a maior parte dos bibliotecários atua diretamente nas fases 

de exploração e formalização da pesquisa escolar.  

Conforme Faquetti e Rados (2002, p. ) na fase de exploração, o bibliotecário 

poderá.  

 

Mediar o processo de busca de informações na biblioteca, formulação de 
estratégias de busca, avaliação e seleção das fontes de informações, 
podendo-se organizar intervenções diretas (aulas estruturadas) ou indiretas 
(mediação informal), de forma individual ou grupal dependendo do nível de 
complexidade da pesquisa e das necessidades dos alunos. 
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Dessa forma, evidencia-se que os bibliotecários B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 

B9, B10 e B11 desenvolvem a maior parte de suas atividades na pesquisa escolar 

na fase de exploração, ao incentivar os alunos no uso correto de fontes de 

informação na biblioteca e na internet. 

Na fase de formalização da pesquisa escolar, que de acordo com Faquetti e 

Rados (2002, p. ) diz respeito a: “orientar a referenciação bibliográfica. Colaborar na 

orientação sobre a apresentação final do trabalho escrito”, o bibliotecário que mais 

se aproxima é o B8, ao afirmar que auxilia os alunos na atividade da pesquisa 

escolar  

 

Disponibilizando o material disponível na biblioteca, realizando treinamentos 
voltados à prática da pesquisa escolar com elaboração de referências 
bibliográficas, comparação entre autores, etc, bem como articulando 
parceria com professores, antecipando os trabalhos de pesquisa a serem 
realizados pelas turmas. (B8) 

 

Para se alcançar o objetivo específico de verificar as ações dos bibliotecários 

nas etapas de iniciação, exploração, formalização e avaliação da pesquisa escolar, 

também foi indagado aos bibliotecários: você acredita que os serviços prestados por 

você na atividade da pesquisa escolar com o auxílio da biblioteca contribuem para a 

consolidação do ensino-aprendizagem? 

Fica claro nas falas dos bibliotecários a convicção que os mesmos têm de que 

as práticas executadas na consecução da pesquisa escolar com o auxílio da 

biblioteca contribuem para o processo de ensino-aprendizagem: 

 

Sim, como é um serviço pouco utilizado é difícil ter uma noção do resultado, 
mas acredito que traga benefícios para os alunos, pois a pesquisa é feita 
em livros (não tem internet), pois precisa ler e interpretar o que está escrito 
para poder fazer o trabalho (nesse caso os alunos do 3º e 5º ano) (B1). 
Sim, sendo a biblioteca uma disseminadora de informação, precisa estar 
voltada para atender seu público alvo. Pensando nisso a biblioteca tem 
criado atividades de leitura em parceria entre os professores e a biblioteca, 
para incentivar os alunos no processo ensino aprendizagem. (B2). 
Sim, é visível no dia a dia da biblioteca [...] mas vale ressaltar que estes 
serviços surtem efeito quando a escola (Gestão e Docentes) participa dessa 
integração entre aluno e biblioteca. (B3). 
Sim, pois e através dos serviços realizados na biblioteca os alunos 
começam a obter o interesse pela leitura e aprendizado, pelo fato da leitura 
capacitar e instigar o conhecimento deles. (B4). 
Sim, o ensino e aprendizagem são a soma dos esforços da biblioteca, 
professor e família de cada aluno. (B5). 
Sim, pois mesmo com os avanços tecnológicos, incentivo os usuários a 
buscar nos livros e na literatura. (B6). 
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Contribui e muito, [...] A pesquisa feita em uma unidade de informação tem 
mais conteúdo e é bem mais elaborada quando feita com auxilio de livros. 
(B7). 
Acredito, a biblioteca é um importantíssimo instrumento de apoio a 
pedagógico e dinamiza o processo de ensino aprendizagem [...]. (B8). 
Sim, a biblioteca mesmo com o passar do tempo [...] não satisfatoriamente, 
mas contribui. (B9). 
Sim, com certeza, através dos meios que utilizo com leituras e filmes caba 
contribuindo no aprendizado do aluno [...] (B10). 
Sim, muitos alunos utilizam regulamente a biblioteca para a pesquisa 
escolar, tanto eles como os professores tem comentado sobre as vantagens 
dessas práticas. (B11)  

 

A convicção e entusiasmo dos bibliotecários na influência de suas práticas 

na pesquisa escolar no processo de ensino-aprendizagem é um fator primordial para 

que os alunos participem e se engajem em todas as etapas que constituem a 

pesquisa. Com isto, os alunos descobrirão na biblioteca da escola e no bibliotecário, 

elementos parceiros no cotidiano da sala de aula e das demais atividades 

pedagógicas desenvolvidas na escola. 

4.3 Aspectos da gestão escolar que influenciam na prática da pesquisa escolar 

 

Para análise e interpretação dos resultados sobre os aspectos da gestão 

escolar que influenciam na prática da pesquisa escolar, utilizou-se as respostas da 

questão n. 2 do questionário, na qual se perguntou aos bibliotecários: a gestão da 

escola contribui para o desenvolvimento da pesquisa escolar? Explique. 

As respostas dos bibliotecários estão categorizadas no Quadro 4: 
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Quadro 4 - Influência da gestão na pesquisa escolar. 

B1 Sim, a docência da instituição auxilia os alunos a utilizarem a biblioteca, 
mas a procura é pouca, pois só há o uso quando o assunto solicitado 
não é encontrado em casa ou na internet. 

B2 Sim, contribui no processo de ensino-aprendizagem, e auxilia na 
manutenção do acervo e da biblioteca. 

B3 Sim, a gestão é empenhada em proporcionar condições adequadas seja 
ela no espaço físico ou operacional, contribuindo de forma satisfatória no 
desenvolvimento de atividades, apoio e participação.  

B4 Sim, ajuda nos materiais didáticos como: livros, revistas, CD´S e DVD´S 

B5 Sim, incentiva o uso da biblioteca pelos professores e alunos , e adquire 
recursos materiais que a biblioteca necessita. 

B6 Sim, em relação a materiais didáticos e pedagógicos e expedientes, já 
em relação ao acervo fica por conta da Sede. 

B7 Sim, pois se preocupa com a formação dos alunos, reconhece que a 
biblioteca possui grande importância, e incentiva o uso diário, leituras e 
empréstimos.  

B8 Sim, em relação há atividades voltadas á prática como: aquisição de 
materiais. 

B9 Sim, não tanto quanto se espera, mas auxilia nos matérias didáticos e 
operacionais. 

B10 Sim, há um trabalho, conjunto a gestão divulga os serviços existentes na 
biblioteca e ajuda nos materiais didáticos.  

B11 Sim, a gestão da escola dá suporte a todas as atividades desenvolvidas 
na biblioteca. 

Fonte: Os pesquisadores 

 

Observa-se que todos os bibliotecários entrevistados possuem auxilio da 

gestão de suas escolas para o desenvolvimento da pesquisa escolar.  

Nota-se ainda que a gestão escolar contribui com este processo por meio da 

parceria estabelecida com a biblioteca ao adquirir recursos informacionais (livros e 

multimeios) para a mesma, no incentivo às atividades de apoio à pesquisa escolar e 

também no estímulo à freqüência da biblioteca pela comunidade escolar (alunos, 

professores, gestores, pais de alunos). 

Tal auxílio é enfatizado nas respostas dos bibliotecários B2, B3, B4, B5, B6, 

B7, B8, B10 e B11: 

 

Sim,pois apoia a parceria e auxilia no processo de ensino-aprendizagem, 
como também na manutenção e materiais didáticos. (B2) 
 Sim, a gestão está empenhada em proporcionar as melhores condições de 
atendimento da biblioteca, providenciando sempre o funcionamento físico 
como manutenção de computador, material para trabalhar com os alunos 
[...] (B3) 
Sim, ajuda nos materiais didáticos como: livros, revistas, CD´S e etc.(B4).  
Sim, incentivando o uso da biblioteca pelos professores e alunos, e 
adquirindo os recursos materiais que necessitamos. (B5) 
Sim,em relação aos materiais, didáticos e pedagógicos [...]. (B6). 
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 Sim, pois a gestão da escola se preocupa com a formação de seus alunos 
e reconhece que a biblioteca é de grande importância para a formação dos 
alunos e pra issofaz questão que os alunos frequentem diariamente a 
biblioteca [...] (B7). 
Sim, no que diz respeito á autonomia da bibliotecapara realização de 
atividades voltadas á pratica da pesquisa escolar [...] (B8). 
Sim, e por meio da gestão que meu trabalho, com os alunos tem crescido e 
dado certo, pois a biblioteca ajuda na divulgação e nos materiais didáticos. 
(B10). 
Sim, a gestão da escola sempre deu suporte a todas as atividades 
realizadas na biblioteca. (B11). 

 

O apoio e a parceria estabelecida entre a gestão educacional e os 

bibliotecários na pesquisa escolar são de ampla relevância para o processo de 

ensino-aprendizagem, haja vista que com tal apoio e parceria os bibliotecários 

poderão contribuir com os professores em todas as fases da pesquisa escolar; tal 

integração resultará na construção de novos conhecimentos por parte dos alunos 

envolvidos e a biblioteca escolar se tornará em um dos mais importantes espaços da 

escola na Sociedade Contemporânea. 

4.4 Influência da formação do bibliotecário na prática da pesquisa escolar 

Para a análise e interpretação dos resultados sobre a influência da formação 

do bibliotecário na prática da pesquisa escolar, utilizou-se a questão n. 4 do 

questionário, na qual se perguntou aos bibliotecários: a formação que você recebeu 

no Curso de Graduação em Biblioteconomia o capacita para que você auxilie nas 

atividades que envolvem a realização da pesquisa escolar? Por quê? 

As respostas dos bibliotecários estão categorizadas no Quadro 5: 
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Quadro 5 - Influência da formação do bibliotecário na prática da pesquisa escolar. 

B1 Não, pois a formação em Biblioteconomia no que se refere à biblioteca 
escolar foi superficial, com foco somente no conceito de biblioteca 
escolar. 

B2 Não, a formação em Biblioteconomia não privilegiava a orientação que 
deverá ser realizada na pesquisa escolar. 

B3 Não, pois na Graduação em Biblioteconomia trabalhou-se a biblioteca 
escolar de forma parcial, sem maior ênfase. 

B4 Sim, pois a formação em Biblioteconomia capacitou o profissional para 
atuar nos vários tipos de unidades de informação. 

B5 Sim, onde o estágio curricular realizado durante a Graduação em 
Biblioteconomia contribuiu para a capacitação no auxílio à pesquisa 
escolar. 

B6 Sim, as disciplinas cursadas na Graduação em Biblioteconomia hoje 
auxiliam na orientação da pesquisa escolar especificamente na 
compreensão do acervo necessário ao desenvolvimento desta atividade 
e à busca do assunto pelo usuário. 

B7 A formação em Biblioteconomia dá um conhecimento geral do que é a 
pesquisa escolar, que só se concretizará na prática cotidiana da 
biblioteca escolar. 

B8 A formação em Biblioteconomia capacita o profissional para atuar como 
bibliotecário, dependendo do mesmo o constante aperfeiçoamento para 
atuar na biblioteca em que está inserido. 

B9 Sim, as disciplinas cursadas na Graduação em Biblioteconomia 
contribuem para que o bibliotecário da biblioteca escolar auxilie no 
processo de ensino-aprendizagem, ou mesmo em outro tipo de 
biblioteca. 

B10 As disciplinas cursadas na Graduação em Biblioteconomia capacitam o 
profissional para o mercado de trabalho, porém, não havia disciplinas 
que focassem na orientação que deverá ocorrer na pesquisa escolar. 

B11 Não, o curso não capacitou para a atuação em biblioteca escolar. 
Fonte: Os pesquisadores 

Observa-se que a maioria dos bibliotecários que responderam os 

questionários desta pesquisa não recebeu uma formação que os capacitassem na 

orientação que deverá ocorrer na atividade pedagógica da pesquisa escolar. 

É visível, conforme o depoimento dos bibliotecários, que o conteúdo que diz 

respeito à biblioteca escolar e consequentemente à orientação que deverá ocorrer 

no processo da pesquisa escolar foi pouco trabalhado na Graduação em 

Biblioteconomia cursada por estes, o que pode ser considerado superficial ou quase 

inexistente. 

O depoimento dos bibliotecários B1, B2, B3 e B11 explicitam tal inferência: 

 

A formação nesse sentido é muito superficial, focando no que é uma 
biblioteca escolar. Na verdade o que se tem são conteúdos que abrangem 
todos os tipos de biblioteca (escolar, universitária etc) e que depois são 
adaptados de acordo com o perfil da biblioteca, ou seja, a orientação é a 
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mesma, fazendo as devidas mudanças de acordo com o público a que se 
destina. (B1) 
Não, na época que estudei não se especificava, acho que até hoje não se 
especifica [...] (B2) 
Não. Durante a minha graduação tivemos apenas uma disciplina que tratava 
parcialmente de biblioteca escolar e de todas as áreas de atuação 
trabalhadas no curso, a escolar foi a que menos teve ênfase [...] (B3) 
Não, o Curso de Biblioteconomia não me capacitou suficientemente para 
exercer a função de Bibliotecário Escolar. (B11) 

 

Outro aspecto que chama atenção, conforme o depoimento do bibliotecário 

B7 é de que a formação em Biblioteconomia não pode ser unicamente responsável 

para a capacitação na orientação da pesquisa escolar, mas também a prática 

cotidiana na biblioteca escolar: 

 

A prática exige muito mais do que a formação oferece, mas a formação dá 
um conhecimento prévio do que seja a pesquisa escolar, mas na verdade 
aprendemos mesmo no cotidiano, com a prática. (B7) 

 

A necessidade da educação continuada para atuar no mercado de trabalho é 

destacada pelo bibliotecário B8 ao afirmar que: 

 
Em parte sim. Acredito que o Curso de Biblioteconomia da instituição em 
que me formei prepara o profissional para ser bibliotecário. Após ingressar 
no mercado de trabalho, cabe ao profissional buscar constantemente 
aprimoramento em sua área de atuação, seja ela escolar, especializada, 
etc. (B8) 
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5 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Descrição Ago 

2013 

Set Out Nov Dez Jan 

2014 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 
Levantamento e estudo do 

referencial teórico 

X X X x x x x x x X   

2 

Composição teórica da 

metodologia de análise das 

estruturas organizacionais 

 X X          

3 
Elaboração do instrumento 

de coleta de dados 

   x x        

4 Coleta de dados     x x x      

5 Tabulação dos dados       x x     

6 Analise dos dados        x x X   

7 
Elaboração da apresentação 

e do Relatório Parcial 

   x         

8 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 

          x  

9 

 Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso 

           x 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa tem sua aplicabilidade voltada à pesquisa escolar e às práticas 

dos bibliotecários nas escolas municipais da cidade de Manaus-AM, onde o objetivo 

geral da pesquisa foi analisar em que medida o bibliotecário com formação por meio 

de suas práticas em torno da orientação na pesquisa escolar contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Realizou-se uma pesquisa por meio de um questionário, nas bibliotecas que 

possuem bibliotecários e pode-se perceber que há grande participação destes 

profissionais no incentivo à pesquisa escolar.  

Sabe-se que é de grande importância a participação da equipe pedagógica no 

processo de ensino e aprendizado, diante de tais considerações, perguntou-se: as 

práticas dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar contribuem para o 

processo de ensino-aprendizagem? 

E afirma-se que sim, pelo fato de o bibliotecário disseminar a informação e 

utilizar meios no desenvolvimento da pesquisa escolar que despertam para o 

incentivo à leitura e à construção coletiva do conhecimento por parte dos alunos. 

Ao longo da pesquisa constataram-se outros fatores: 

a) A maioria dos bibliotecários exerce suas atividades na pesquisa 

escolar de forma satisfatória, atuando em sua maioria nas fases de 

formalização e exploração, com pouca participação na fase de 

avaliação, o que pode ser prejudicial, haja vista que nesta fase é que 

são constatados os pontos fortes e fracos desta prática pedagógica 

que levarão a novos caminhos em torno da mesma; 

b) Os bibliotecários são unânimes em afirmar que a gestão das escolas 

contribui no desenvolvimento da pesquisa escolar, isto pode ser 

considerado positivo para a consolidação dessa prática pedagógica no 

ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras; 

c) A formação do bibliotecário carece de disciplinas/conteúdos voltados 

para a biblioteca escolar e às práticas como a pesquisa escolar. Logo, 

como orientar em tal processo se não houve base para isto?  

 

 Ademais, conclui-se que as práticas dos bibliotecários em torno da pesquisa 

escolar contribuem para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem no 

contexto escolar, onde profissionais da informação (bibliotecários), atuam e realizam 



29 

 

as atividades de maneira eficiente, inovando e criando meios que despertem o 

interesse do aluno, na pesquisa escolar, leitura e escrita, porém, deve-se destacar 

que estes profissionais, caso recebessem conteúdos em suas graduações voltados 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas na biblioteca escolar, 

desenvolveriam com maior firmeza e clareza as atividades em torno desse processo 

e seus benefícios no ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –

BIBLIOTECÁRIOS. 

 

Prezado (a) Bibliotecário (a), 

Estou desenvolvendo a pesquisa “Pesquisa escolar: as práticas dos bibliotecários 

das escolas públicas municipais de Manaus, Amazonas”,  com o objetivo de analisar se as 

práticas dos bibliotecários no processo da pesquisa escolar contribuem para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Esta pesquisa visa à produção do Relatório de Pesquisa para o Programa de 

Iniciação Científica – PIBIC/UFAM e tem o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM. 

Para dar continuidade a esta atividade, necessito de sua colaboração no sentido de 

responder um questionário sobre como os bibliotecários atuam no processo de orientação 

da pesquisa escolar. 

A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir de 

participar da pesquisa e retirar o seu consentimento. A sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. 

As informações obtidas por meio desse trabalho serão confidenciais e asseguramos 

o sigilo sobre sua participação, pois os questionários não serão identificados e o nome da 

escola não será divulgado. Por outro lado, me comprometo a divulgar os resultados da 

pesquisa. 

Destaco ainda, que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) foi consultada, 

manifestando-se favorável à esta atividade. 

Agradeço antecipadamente a sua  colaboração e me coloco a disposição para o 

esclarecimento de dúvidas, por meio do telefone 9292-2528 ou no e-mail 

fiamasousa99@gmail.com . 

Bolsista: Discente Fiama Oliveira Caldas 

Discentes Colaboradores: Demetrio Santos Sevalho e Tâmara Guimarães Castro 

Orientadora: Professora Me. Amanda de Queiroz Bessa 

 

Declaro que entendi os objetivos da pesquisa e concordo em participar. 

 

 

Local e Data:                         Assinatura 

 

mailto:fiamasousa99@gmail.com
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Qual a sua idade? (  ) Entre 20 e 30 anos (  ) Entre 41 e 50 anos (  ) entre 31 e 40 

anos (  ) Mais de 51 anos 

Qual sua formação acadêmica? (  ) Graduação (  ) Mestrado (  ) Especialização (  )  

(  ) Doutorado (  ) Outras. Especifique? 

 

1. De que forma você auxilia os alunos na eu atividade da pesquisa escolar? 

2. Você acredita que os serviços prestados por você na atividade de pesquisa 

escolar com  o auxilio da biblioteca contribuem para a consolidação do 

ensino- aprendizagem? 

3. A gestão da escola contribui para o desenvolvimento da pesquisa escolar? 

4. A formação que você recebeu no curso de biblioteconomia o capacita para 

que você auxilie nas atividades que envolvem a realização da pesquisa 

escolar? Por que? 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE ACEITE 
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