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Resumo

Este artigo teve como objetivo discutir a importância do letramento informacional no contexto da
biblioteca escolar e consistiu de uma revisão bibliográfica baseada na literatura especializada de
Fialho, Campelo, Gasque, Soares, entre outros, tratando de temas sobre o conceito de letramento
informacional e seu contexto histórico, a relação existente entre alfabetização e letramento, a
realidade das bibliotecas escolares brasileiras e a inserção do bibliotecário no meio escolar.
Utilizamos também entrevistas com 10 (dez) professores da cidade de Aracaju/SE sobre a temática
da inserção da biblioteca na escola. As análises das entrevistas associadas à literatura mostram que
ainda existem muitos desafios para a instauração de bibliotecas escolares, mas muitos avanços já
foram realizados para que os educandos se tornem efetivamente indivíduos letrados.

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Educação. Letramento Informacional.

Resumen

Este artículo tuvo como objetivo discutir la importancia del letramento informacional en el contexto de
la biblioteca escolar y consistió en una revisión bibliográfica basada en la literatura especializada de
Fialho, Campelo, Gasque, Soares, entre otros, tratando de temas sobre el concepto de letramento
informacional y su contexto histórico, la relación existente entre alfabetización y letramento, la realidad
de las bibliotecas escolares brasileñas y la inserción del bibliotecario en el medio escolar. También
utilizamos entrevistas con 10 (diez) profesores de la ciudad de Aracaju / SE sobre la temática de la
inserción de la biblioteca en la escuela. Los análisis de las entrevistas asociadas a la literatura
muestran que todavía existen muchos desafíos para la instauración de bibliotecas escolares, pero
muchos avances ya se han realizado para que los educandos se conviertan efectivamente individuos
letrados.

Palabras clave: Biblioteca escolar. Educación. Lactancia Informacional.

Abstract

This article aimed to discuss the importance of informational literacy in the context of the school library
and consisted of a bibliographic review based on the specialized literature of Fialho, Campelo,
Gasque, Soares, among others, dealing with themes about the concept of informational literacy and its
context history, the relationship between literacy and literacy, the reality of Brazilian school libraries
and the insertion of the librarian in the school environment. We also used interviews with 10 (ten)
teachers from the city of Aracaju / SE on the theme of insertion of the library in the school. Interview
analyzes associated with the literature show that there are still many challenges for the establishment
of school libraries, but many advances have already been made to enable learners to become literate
individuals.

Key words: School library. Education. Informative Literature.

INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a questão da importância do letramento informacional no contexto da biblioteca
escolar para formar um aluno reflexivo e crítico. Nessa perspectiva, discutir esta temática no contexto
da sociedade da informação e do conhecimento é um componente essencial e de grande relevância,
uma vez que o ambiente da escola possibilita várias descobertas no campo da educação e interação
social entre os educandos. Essa importância se dá também, porque a leitura na sala de aula hoje, no
século XXI, não é mais requisitada apenas para avaliar o nível do educando, mas deve ser feita de
forma prazerosa.

Nessa perspectiva, fica claro que o Brasil tem avançado na educação crítico-reflexiva nos últimos
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anos, porém, sabe-se que é preciso avançar mais no processo de formar cidadãos críticos
(TEIXEIRA; SANTOS; 2016), preparados para mudar a sociedade na qual estão inseridos.

Assim, motivadas pela curiosidade em compreender melhor as contribuições que o letramento
informacional pode trazer para o âmbito da biblioteca escolar e a partir de leituras realizadas durante
o Mestrado, para a disciplina Letramento Informacional na Educação Básica, escolhemos estudar e
comparar a literatura com a realidade de 10 professores de escolas da Educação Básica do município
de Aracaju-SE.

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa tem caráter qualitativo, com inspiração
fenomenológica, que segundo Bicudo (2000), é um tipo de investigação que trabalha sempre com o
que faz sentido para o sujeito, com o fenômeno estudado. Para estudar a temática do letramento
informacional na biblioteca escolar e como forma de se alcançar os objetivos propostos, foi escolhida
como técnica de levantamento de dados a entrevista semiestruturada. Para Triviños (2009) esse tipo
de entrevista apresenta como característica questionamentos básicos relacionados ao tema da
pesquisa, que podem gerar novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O autor
afirma que essa técnica de coleta de dados “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais,
mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 2009, p. 152). Este
tipo de entrevista “valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para
que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”
(TRIVIÑOS, 2009, p. 146).

A coleta de dados foi pautada em uma revisão bibliográfica dos textos de Campello (2009), Fialho e
Gasque (2016), Dudziak (2003), dentre outros estudiosos que se dedicaram a estudar o contexto
histórico do surgimento do conceito de letramento informacional e a sua importância para a biblioteca
escolar. As perguntas foram claras e objetivas, versando sobre a vivência dos entrevistados no âmbito
da biblioteca escolar, enquanto aluno e enquanto professor, bem como se a prática pedagógica dos
referidos docentes está articulada ao trabalho do bibliotecário escolar. Os entrevistados escolhidos
são colegas de trabalho das autoras, que possuem entre 28 e 45 anos de idade e são professores
com mais de 5 anos de experiência em sala de aula. Por princípios éticos, tais indivíduos tiveram a
identidade preservada, sendo nomeados por letras (A a J).

Cabe destacar que a discussão a respeito desta temática tem aumentado consideravelmente,
fomentado a pesquisa e a valorização das bibliotecas escolares como aliadas da prática pedagógica
do professor. No âmbito da leitura, pode-se afirmar que já existe uma maior compreensão sobre essa
questão, o que proporciona a atuação mais efetiva dos bibliotecários a fim de garantir que o hábito de
ler impulsione a aprendizagem e o aperfeiçoamento da linguagem e da criticidade do indivíduo.

LETRAMENTO INFORMACIONAL: O BIBLIOTECÁRIO NO CONTEXTO ESCOLAR

Considerando a temática aqui estudada é necessário compreender os aspectos históricos e teóricos
do conceito de information literacy, traduzido no Brasil como competência informacional (FIALHO;
GASQUE, 2016, p. 37).

Campello (2009) explica que:

O termo letramento informacional (information literacy) foi usado pela primeira vez na década de 1970,
para caracterizar competências necessárias ao uso das fontes eletrônicas de informação que estavam
sendo produzidas nos Estados Unidos na época (CAMPELLO, 2009, p. 68).

É interessante destacar que, de acordo com a autora, neste contexto a educação norte-americana
ainda não considerava que a biblioteca poderia contribuir para o espaço escolar.
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Dudziak (2003), em seu trabalho "Information literacy: princípios, filosofia e prática", expõe que em
1976 a expressão information literacy foi novamente utilizada, mas de forma mais ampla, relacionada
a habilidades e conhecimentos e continha também a localização e uso da informação para administrar
os problemas e fazer deliberações. Isto significava não apenas possuir a informação, mas fazer uso
dela para transpor os obstáculos. Nessa perspectiva, de acordo com o mesmo autor, a década de
1970 se destacou como um período no qual o acesso à informação se tornou fundamental para a
sociedade, e por este motivo, um novo conjunto de habilidades era necessário para o uso eficiente e
eficaz da informação. Antevia-se uma realidade de mudanças nos sistemas de informação e no papel
exercido pelos bibliotecários (DUDZIAK, 2003, p. 24).

Na década de 1980, as novas tecnologias da informação modificaram a realidade das bibliotecas,
conforme exposto por Dudziak (2003). Além disso, a publicação do estudo "Putting libraries back in
the information society", de Breivik, a reação ao documento governamental americano intitulado
Nation at Risk e a divulgação do Information Power - relatório que ignorou por completo o papel das
bibliotecas na educação, despertaram nos bibliotecários o interesse pela ligação entre o ambiente
escolar e a biblioteca. Outros dois documentos foram essenciais para o conceito de letramento
informacional:

O primeiro documento foi o livro editado por Patricia S. Breivik e E. Gordon Gee intitulado “information
literacy: Revolution in the Library”. Enfatizando a cooperação entre bibliotecários e administradores das
universidades, Breivik e Gee introduziram o conceito da educação baseada em recursos
(resource-based learning), que enfatiza os processos de construção de conhecimento a partir da busca
e uso da informação, de maneira integrada ao currículo, cuja filosofia via a biblioteca como elemento
chave na educação. O segundo documento importante foi o da ALA – American Library Association,
Presential Committe on information literacy: Final Report 25, preparado por um grupo de bibliotecários e
de educadores (DUDZIAK, 2003, p. 26).

Dessa maneira, estes documentos permitiram a articulação entre o trabalho dos
professores/educadores e dos bibliotecários, incentivando o letramento informacional. Ao escrever
sobre a década de 1990, Dudziak (2003) explica que a partir do aprofundamento dos estudos sobre
letramento informacional e com a criação do Instituto para o letramento informacional da ALA (ACRL),
o bibliotecário passou a ser visto como educador.

Na década de 1990, conforme Dudziak (2003), diversos estudos de caso começaram a ser realizados,
impulsionados por uma série de programas educacionais voltados para a information literacy. A autora
explica que os profissionais da informação, ao compreenderem a indispensabilidade de proporcionar
o acesso das pessoas a esse mundo informacional, iniciaram a formação dos usuários, tornando-os
independentes. Esse período foi marcado pela busca de uma fundamentação teórica e metodológica
sobre a information literacy (DUDZIAK, 2003, p. 26).

Em 1997, Cristine Bruce introduziu um novo entendimento a respeito da IL e […] desenvolveu um
estudo baseado nas experiências de educadores e profissionais de informação de duas universidades
australianas sobre o que significa ser competente em informação (DUDZIAK, 2003, p. 27). De acordo
com Dudziak (2003), Bruce considera a information literacy como algo além do desenvolvimento de
competências, é um contexto vivenciado pelo indivíduo, que resulta em certas concepções e
experiências, que são: a tecnologia da informação, as fontes de informação, o processo de
informação, o controle da informação, a construção do conhecimento, a extensão do conhecimento e
a concepção da inteligência.

No Brasil, os estudos acerca da expressão information literacy iniciam-se apenas a partir de 2000.
Várias expressões surgiram com a tradução do termo information literacy: letramento informacional,
alfabetização informacional, habilidade informacional e competência informacional (a mais utilizada).
Segundo Gasque (2012) há nesses conceitos uma relação, mas por representarem ideias distintas
não são sinônimos.
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No que diz respeito ao letramento e a alfabetização há dois conceitos distintos, uma vez que são
atividades diferentes, mas que integram um mesmo processo, por resultarem da interação da pessoa
com a modalidade escrita da linguagem. Soares (2004) esclarece que, apesar de estarem
frequentemente associados, a alfabetização está ligada ao processo de aquisição de um código e das
habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, enquanto letramento refere-se ao domínio efetivo e
competente da escrita no cotidiano para atingir diferentes objetivos.

Vale mencionar que no letramento o indivíduo sabe buscar e usar a informação, bem mais que na
alfabetização, pois transcende a aquisição de conteúdos e competências e favorece o aprender a
aprender. Por isso, é importante entender como as práticas de pesquisa no contexto educacional
ocorrem, como incluí-las no projeto político pedagógico da escola, como desenvolver essa prática
desde a Educação Infantil para ser construído efetivamente no âmbito da Educação Básica. Soares
(2004) acrescenta ainda:

[...] tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada
uma delas demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita
exige múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático –
particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino
incidental, indireto e subordinado a possibilidades e motivações das crianças [..] (SOARES, 2004, p.
16).

Assim como Soares (2004), Kleiman (2005) ressalta que a definição de letramento diz respeito ao uso
da escrita não apenas no espaço formal de escolarização, mas em todos os ambientes que circundam
o indivíduo.

É válido citar, essas práticas e discussões são recentes, somente em 2002 uma metodologia surgiu,
publicada por Carol Kuhlthau e baseava-se nas linhas de aprendizagem construtivistas e no
desenvolvimento cognitivo direcionadas para crianças e jovens, que trabalhava a aprendizagem pela
busca e uso da informação. A partir da Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, essa discussão em
torno desta temática foi ampliada, que determinou a universalização das bibliotecas nas instituições
de ensino do País. Essa universalização encontra-se também na Lei nº 3005/2014, que aprovou o
Plano Nacional de Educação – PNE, no anexo – Metas e Estratégias (BRASIL, 2014).

Cabe ressaltar ainda sobre letramento informacional, considerando Gasque e Tescarolo (2010) que:

O letramento informacional, como dispositivo formativo importante no reconhecimento de redes,
conexões, relações e padrões locais e globais de interdependência cultural, constitui condição essencial
na capacitação das pessoas, melhorando a compreensão da realidade em que estão inscritas e
possibilitando a intervenção construtiva nela (GASQUE; TESCAROLO; 2018, p. 53-54).

Por isso, através do letramento informacional o indivíduo é capaz de utilizar a informação com
eficácia, algo tão importante na sociedade contemporânea, ou seja, “o letramento informacional é um
processo de aprendizagem que favorece o aprender a aprender” (GASQUE, 2012, p.46).

Precisamos perceber também nesse processo, que o bibliotecário exerce uma função educativa. Na
pesquisa escolar, por exemplo, a busca e uso da informação ocorre na biblioteca e o desenvolvimento
dessa ação dar-se-á com a ajuda do bibliotecário pois,

Algumas vezes a função educativa da biblioteca é entendida pela simples vinculação estrutural do fazer
parte da instituição de ensino. À ‘sombra’ da escola, a biblioteca pensa estar contribuindo para o
processo de ensino. Ideia errônea. Apesar de estar vinculada à instituição, a biblioteca tem o seu papel
a desempenhar e, portanto, tem que ter sua linha de atuação (ALVES, 1992, p. 11).

Evidencia-se assim que, o bibliotecário desenvolve ação educativa também daí a necessidade de um
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diálogo contínuo com os demais integrantes da escola, ou seja, da integração de ações educativas de
todos que compõem a escola, com o objetivo de melhorar o processo ensino-aprendizagem e
contribuir na construção de sujeito crítico.

É interessante frisar que a escola desempenha um papel importante na ampliação do letramento dos
alunos, porque nem todos tem as mesmas experiências de leitura e escrita no meio familiar. Na sala
de aula, cabe ao professor realizar uma anamnese dos conhecimentos dos discentes, para criar
estratégias de alfabetização e letramento com o objetivo de desenvolver uma prática pedagógica que
aproxime o aluno ao universo do conhecimento científico, por meio da biblioteca escolar e como parte
de sua vida.

Não basta frequentar a biblioteca escolar, o aluno precisa saber entender o uso da linguagem e da
escrita, saber acessar as informações em diferentes contextos. Logo, a parceria entre o professor e o
bibliotecário escolar deve ser construída e estimulada desde a educação infantil e previstas no Projeto
Político Pedagógico da escola. Por isso, a necessidade de desenvolver ações em que professores e
bibliotecários desenvolvam projetos conjuntamente.

Para Côrte e Bandeira (2011, p. 8) biblioteca escolar “é um espaço de estudo e construção do
conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta o interesse intelectual, favorece o
enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito de leitura”. Daí a importância de alinhar as
estratégias e planos pedagógicos da escola e da biblioteca escolar, para desenvolver competências e
habilidades nos alunos para que eles saibam lidar com a informação de forma crítica e reflexiva.

Fragoso (2002) elenca sete funções ideais de uma biblioteca escolar:

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

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

c) incentivar os educandos a pensar de forma crítica, reflexiva, analítica e criadora, orientados por
equipes inter-relacionadas (educadores mais bibliotecários);

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

e) promover a interação educador-bibliotecário-aluno, facilitando o processo ensino-aprendizagem;

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

g) contribuir para que o educador amplie sua percepção dos problemas educacionais, oferecendo-lhe
informações que o ajudem a tomar decisões no sentido de solucioná-los, tendo como ponto de partida
valores éticos e cidadãos (FRAGOSO, 2002, p.4).

Logo, as atividades pedagógicas do professor devem estar integradas à biblioteca escolar, por ser um
ambiente educacional, potencializador do processo ensino-aprendizagem e que propicia diferentes
fontes de informação, na construção de um leitor crítico e reflexivo, importante para concretizar o
letramento informacional.

A relevância da biblioteca escolar foi ratificada por meio dos resultados de um estudo realizado na
cidade de Ohio, nos Estados Unidos, por Ross J. Todd e Carol C. Kuhlthau. De acordo com Fialho e
Gasque (2014) essa pesquisa contou com a participação de 13.123 estudantes da educação básica e
879 funcionários das escolas pesquisadas, revelou a biblioteca como um ambiente de aprendizagem,
por meio da informação, formação e transformação. Conforme as autoras, a pesquisa concluiu que
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A biblioteca escolar auxiliou os estudantes a usarem as diversas fontes de informação, identificarem as
ideias principais dos documentos, fazerem uso de anotações, avaliarem, classificarem e organizarem
ideias. Eles se beneficiaram do aprendizado de fazer análise e síntese da informação para expressarem
as ideias em suas próprias palavras e desenvolverem um senso de responsabilidade com o uso da
informação. A biblioteca escolar os ajudou a serem pensadores mais reflexivos e os encorajou a serem
a partir de suas próprias experiências de busca de informação. Os estudantes declararam
veementemente que a biblioteca os ajudou a perceber quanto tempo é dispendido em uma pesquisa, e
eles demonstraram valorizar o resultado desta tarefa árdua e a se sentirem satisfeitos com o produto
final (FIALHO; GASQUE, 2014, p. 12).

Além do estudo de Ohio demonstrar a importância da atuação da biblioteca como ambiente que
permite a formação de cidadãos letrados, também indicou que os profissionais destas escolas
admitem o papel da biblioteca no aprendizado dos estudantes, segundo Fialho e Gasque (2014).
Outro ponto importante ressaltado pelas autoras foi o papel do docente na participação nas pesquisas
realizadas na biblioteca, auxiliando os estudantes durante todo o processo de elaboração de roteiros,
definição da metodologia, até a finalização do estudo.

Portanto, a partir da revisão de literatura apresentada, é possível pensar na articulação da biblioteca
escolar com a prática pedagógica do professor no âmbito da educação brasileira, mas Gasque e
Tescarolo (2010) asseveram os desafios para implementação do letramento informacional na
Educação Básica no Brasil. São eles: dificuldade em mudar a cultura pedagógica; a formação
inadequada dos professores; a concepção de ensino-aprendizagem; a organização do currículo e a
ausência de infraestrutura adequada de informação. Dessa forma, a mudança exige empenho dos
atores presentes no dia a dia da escola e da articulação entre a universidade e a sociedade e órgãos
governamentais, pois quanto mais cedo as crianças adentrarem no letramento informacional,
melhores serão os resultados da educação básica.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Tal realidade da ausência de práticas que promovam a emancipação dos educandos ficou
comprovada nas entrevistas realizadas pelos professores. Quando questionado sobre o uso da
biblioteca durante o período em que estudou na Educação Básica, o professor E ressaltou:

não tenho recordação de uma biblioteca ou espaço semelhante. As áreas de convivência limitavam-se
aos pátios da escola e às quadras poliesportivas. O "ler" era feito a partir dos livros didáticos da época.
No ensino médio, na escola em que estudei, também não havia biblioteca. Tínhamos que comprar
nossos próprios romances com a orientação do professor (Professor E).

De acordo com Professor H, "durante o Ensino Médio tive pouco contato com a biblioteca da escola,
que ficava fechada e era aberta apenas quando a professora levava os alunos para fazerem alguma
atividade que envolvia leitura". Assim, de acordo com Teixeira e Santos (2016), muitas instituições
escolares ainda não percebem a importância da biblioteca escolar com seus recursos bibliográficos e
com outras fontes de informação que contribuem com o ensino e aprendizagem dos discentes e
acabam utilizando a biblioteca para outros fins, como depósito de livros ou materiais de uso escolar.

Dessa forma, os depoimentos revelam a ausência de preocupação direcionada ao espaço da
biblioteca no ambiente escolar e à formação de indivíduos letrados. O Professor C ratificou esse dado
ao afirmar "na biblioteca da escola não tinha ninguém para mediar/auxiliar a escolha dos livros,
somente a bibliotecária para listar os livros e dizer os prazos de devolução".

Segundo Gomes (2016),

muitas escolas ainda não reconhecem a importância dos recursos bibliográficos e outras fontes de
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informações disponíveis na biblioteca escolar para o processo de ensino-aprendizagem. Em muitos
casos, acabam cedendo o espaço dessa biblioteca para outros fins (GOMES, 2016, p. 25).

A legislação atual, promove a universalização das bibliotecas, mas não ressalta a sua importância na
escola, como meio de incentivar o letramento informacional. Dessa maneira, a relevância da formação
dos profissionais e da colaboração entre professor, bibliotecário e alunos não foram analisados, e esta
última, nem sempre existe no ambiente escolar, como revelou o Professor B: "na escola que eu
trabalho, existe uma biblioteca e uma bibliotecária, mas ainda não levei os meus alunos lá, pois ela os
orienta quando querem pegar algum livro emprestado". Nesse sentido, a parceria de professores e
bibliotecários é essencial e exige planejamento de “situações de aprendizagem que desafiem e
motivem os alunos, acompanhando seus progressos, orientando-os e guiando-os no desenvolvimento
de competências informacionais“ (CAMPELLO, 2005, p. 11).

Além da carência de articulação entre o trabalho do professor e do bibliotecário, a falta de capacitação
dos professores e a ausência de uma educação para a informação apresentam-se como desafios a
serem superados. O professor D nos informou “tenho 6 anos na sala de aula, e nunca participei de
nenhuma capacitação voltada para esta temática”, assim como o professor F “nunca trabalhei em
conjunto com o profissional da biblioteca e nem tive, na minha formação, orientações de como
trabalhar o conteúdo utilizando a biblioteca, nem em parceria com o bibliotecário”. Portanto, a fala dos
professores também evidencia que ainda há muito a ser feito no universo educacional para a
promoção, conscientização e valorização da biblioteca enquanto espaço de promoção da leitura e do
letramento.

O Professor G revelou: "não levo os meus alunos na biblioteca porque não vejo muitas possibilidades
de contribuição dos livros que existem no acervo". No entanto, quando perguntamos a respeito do
conhecimento do docente acerca dos livros disponíveis, afirmou que "geralmente as bibliotecas
escolares possuem livros de romance e direcionados à Língua Portuguesa, por isso nunca procurei
levar os meus alunos". Diante disso, percebe-se também que muitos docentes trazem a informação
para os alunos de uma maneira pronta e acabada, ao invés de estimular a busca do conhecimento, a
reflexão e melhorar a capacidade dos alunos na resolução dos problemas. Nesse sentido,

sem a presença do bibliotecário, a biblioteca torna-se um espaço limitado no avanço do processo de
ensino-aprendizagem […] Não basta ter um enorme acervo de livros, é preciso dar condições para que
o aluno desenvolva a capacidade de aprender a buscar e aplicar a informação de forma eficaz. É
preciso conduzi-lo apropriadamente para que se transforme em um cidadão capaz de reconhecer o seu
lugar e sua responsabilidade nessa nova sociedade da aprendizagem, sociedade do “turbilhão de
informações” (TEIXEIRA; SANTOS, 2016, p. 15).

Destarte, apesar dos problemas ainda enfrentados, avanços na forma de tratar a informação no
ambiente escolar foram percebidos. Dentre os dez (10) entrevistados, três professores (A, I e J)
revelaram que existe o enriquecimento da prática pedagógica por meio da parceria com o
bibliotecário, profissional da biblioteconomia. O professor A relatou: “Acredito que a presença do
bibliotecário é importante para auxiliar os alunos na escolha dos livros e para incentivar a leitura,
ajudando na prática do professor”. Por sua vez, o professor I ratificou este pensamento: "Tem uma
bibliotecária na escola na qual leciono, ajuda os alunos a escolherem os livros, através dos seus
gostos, e juntas planejamos atividades para desenvolver neles o gosto pela leitura e a criticidade".
Também o professor J endossa a importância da biblioteca escolar e do bibliotecário para o
letramento:

Em uma escola onde trabalhei, eu levava os meus alunos duas vezes por semana na biblioteca. Essa
escola era pública e contava com o espaço de leitura, além de possibilitar que em todas as salas
tivesse um cantinho da leitura, que sempre tinha livros que frequentemente eram trocados. Além disso,
a bibliotecária realizava atividades que contribuíam para a leitura crítica (professor J).
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Nesse sentido, Gasque (2012) destaca a importância da mediação dos bibliotecários para o processo
de ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento de habilidades para lidar com as informações de
forma eficaz. A mesma autora ratifica que:

As discussões sobre a aprendizagem, em geral, passam pelo perfil de aprendiz que se deseja formar
(...). Ao pensar na questão do letramento informacional como programa de ensino-aprendizagem,
supõe-se que a capacidade de reflexão do aprendiz pode tornar a aprendizagem emancipatória. O
pensamento reflexivo é utilizado como estratégia cognitiva na construção das competências
necessárias à busca e ao uso da informação, possibilitando a compreensão mais profunda das
questões, fenômenos e processos envolvidos por meio da percepção das relações, da identificação dos
elementos, da análise e interpretação dos sentidos e significados (GASQUE, 2012, p.57).

É sabido, no entanto, que nem sempre as escolas reconhecem os bibliotecários como profissionais
que devem estar envolvidos no processo educacional, segundo Dudziak (2014), surgiram vários
projetos educacionais, mas a implementação de um projeto direcionado para informação ainda não foi
discutido.

Assim, indubitavelmente, o bibliotecário escolar auxilia na construção processual do conhecimento, já
que contribui juntamente com o professor na melhoria da capacidade de o aluno buscar e usar a
informação, devendo ser estimulada nas séries iniciais o uso da biblioteca. Logo,

O uso das bibliotecas pelos aprendizes deve se iniciar desde a educação infantil, por isso a biblioteca
escolar tem papel preponderante no que diz respeito a fomentar nos aprendizes a curiosidade, a
vontade de aprender, o gosto pela leitura. Para tanto, as bibliotecas precisam estar integradas
pedagogicamente ao sistema educacional, em especial as escolares (GASQUE, 2012, p. 153).

Dessa forma,

a mudança somente se faz a partir de amplo questionamento a respeito das políticas educacionais,
direcionando as discussões para os parâmetros de qualidade educacional almejados, o aprendizado e a
inclusão da informação em todos os processos educacionais, no estabelecimento de uma cultura da
informação (DUDZIAK, 2014, p. 31).

Dudziak (2014) coloca que a mudança dos paradigmas educacionais vigentes será possível a partir
compreensão e comprometimento das pessoas envolvidas no processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do exposto, nota-se que ter acesso a informação não é garantia de que o cidadão esteja
adquirindo conhecimento. Para que isto aconteça, é fundamental saber transformar a informação em
conhecimento. Nessa perspectiva, as entrevistas revelaram que o trabalho do professor em conjunto
com os membros da escola pode estimular o aluno neste processo, mas ainda são grandes os
entraves que envolvem o papel do bibliotecário e da biblioteca escolar como possibilidades de
transformação da educação.

O Brasil tem avançado no que se refere à temática abordada, porém é necessário avançar mais no
sentido de formar cidadãos críticos, estimulando a leitura, o uso da biblioteca e a mudança de
pensamento dos educadores e dos que fazem a educação, através do letramento informacional, que
permite selecionar o que é útil e necessário no momento de transmitir o conhecimento. Nessa
perspectiva, as bibliotecas são agências de letramento, visto que o letramento informacional aplicado
na biblioteca escolar desenvolve leitores e usuários aptos, capazes de não só buscarem informação,
como também aplicá-la.
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O bibliotecário é o mediador da busca e do uso da informação, por isso, é importante o trabalho
cooperativo com o professor da sala de aula e, no bojo dessas ações, a biblioteca é espaço
privilegiado para desenvolver a reflexão e a crítica, ou seja, espaço privilegiado para desenvolver tais
ações.

Grandes são os desafios, mas possíveis, desde que essa formação do leitor crítico e reflexivo seja
estimulada e promovida a partir das séries iniciais da educação básica. Urge a necessidade de
democratizar o acesso à informação através da biblioteca. Por isso, faz-se necessário a
transformação da educação e dos modos como são transmitidas as informações, que aliadas ao
letramento informacional, transformam o conhecimento.
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