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RESUMO 

 

Este artigo tem o objetivo de discorrer a respeito das características de uma 

biblioteca escolar e outras modalidades. E também para os aspectos que podem 

auxiliar a formação do leitor. Para alcançar esse intento foi utilizada a metodologia 

de levantamento de dados bibliográficos sobre métodos de organização e 

funcionamento do ambiente de uma biblioteca, aqui no caso, a biblioteca 

“Pascoalina D’angelo” da Escola Estadual Evandro Ávila. Como resultados da 

pesquisa bibliográfica, observou-se que a formação de leitores autônomos envolve 

uma série de habilidades e competências que devem ser desenvolvidas ao longo 

dos anos na escola. Diante dos dados apresentados mostra-se nítida a ideia de que 

uma biblioteca é com certeza um estímulo para a leitura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca. Ambiente. Leitura. 

 

Considerações Iniciais 

 

            O presente trabalho se desenvolverá em torno do ambiente da biblioteca, 

seu conceito, estrutura física, funcionamento e hábitos de leitura que poderão ser 

aprimorados através dela. Este ambiente será na Escola Estadual Evandro Ávila do 

Rio das Mortes. A biblioteca escolar, reduto do conhecimento e fonte complementar 

de ensino, teve suas características tradicionais alteradas. Vemos atualmente novas 

modalidades de bibliotecas. 
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            O objetivo desse trabalho é descrever as características de uma biblioteca e 

os aspectos que podem auxiliar a formação do leitor, solicita um olhar atento para as 

bibliotecas escolares, para a constituição de seus acervos de literatura, organização, 

condição de funcionamento e práticas pedagógicas desenvolvidas nessas instâncias 

escolares. 

Encontra-se nos Decretos acima referidos (Art. 22) a seguinte determinação 

da função da biblioteca escolar: ''constitui o centro da leitura, orientação de estudos 

de alunos e ex-alunos, de consulta, estudos de docentes e demais servidores da 

escola''. Assim, ela visa: ampliar conhecimentos, por ser uma fonte cultural; colocar 

à disposição dos alunos um ambiente que forneça a formação e desenvolvimento de 

hábitos de leitura e pesquisa; oferecer aos professores o material necessário à 

implementação de seus trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos escolares 

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

recreativos e de informações. 

Vivemos em um período onde a mídia e as tecnologias estão presentes na 

vida das crianças e jovens, então a escola precisa fazer o seu papel de 

incentivadora e competir de forma atuante para estimular o aluno a ler e assim 

completar o processo de ensino/aprendizagem.  

         Precisa-se ampliar e desenvolver o conhecimento dos alunos na formação do 

hábito de leitura, avaliar o aproveitamento escolar do aluno, colaborar no processo 

educativo quanto à complementação ensino/aprendizado e conscientizá-lo que a 

biblioteca é uma fonte de informação. A leitura é o principal eixo sobre o qual gira a 

estrutura e o funcionamento da biblioteca. E é através do interesse pela leitura que 

os alunos poderão despertar e aprimorar a curiosidade pelo aprendizado. 

        A formação de leitores autônomos envolve uma série de habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos na escola. Por tudo 

isso ler é antes de tudo um direito. 

       Então uma biblioteca bem organizada, especialmente construída ou reformada 

para acolher livros e seus leitores é com certeza o primeiro estímulo para a leitura. 

       A metodologia usada será uma revisão bibliográfica a respeito dos métodos de 

organização do ambiente, funcionamento e hábitos de leitura em diferentes 

modalidades de biblioteca e o interesse real dos alunos ao procurar este ambiente. 
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Tentaremos soluções para estimular os alunos a frequentar a biblioteca para 

que esta seja mais atraente como ponto de encontro do aprendizado. 

 

 1- Conceitos 

 

Para falarmos de biblioteca recorremos aos conceitos segundo o Dicionário 

Aurélio (1986,p.253), que diz: Biblioteca, é uma coleção pública ou privada de livros 

e documentos congêneres, organizada para estudo, leitura e consulta. É um edifício 

ou recinto onde se instala essa coleção. É uma estante ou outro móvel onde se 

guardam e ou ordenam os livros. É também uma coleção ordenada de modelos ou 

de rotinas ou sub-rotinas, por meio da qual se pode resolver os problemas e suas 

partes. 

E também alguns termos derivados da mesma, segundo o mesmo dicionário. O 

bibliotecário é aquele que é superintende uma biblioteca. O bibliotáfio significa lugar, 

numa biblioteca, onde se conservam as obras mais raras e preciosas. A Bibliátrica é 

a arte de restauração e conservação de livros antigos e/ou velhos; é uma arte 

delicada e difícil. A biblioteconomia é o conjunto de conhecimentos referentes à 

organização e administração de uma biblioteca. 

Temos a bibliologia como conjunto de conhecimentos e técnicas que abrange a 

história do livro, a bibliotecnia, a bibliografia, a bibliotecologia e a bibliofilia, e se 

relacionam com a origem, evolução, produção, publicação, descrição, enumeração e 

restauração dos livros; e a organização deles em coleções gerais ou especiais para 

uso público ou privado. Estes termos se fazem necessários a partir do momento em 

que se pretende conhecer uma biblioteca e levá-la ao conhecimento dos alunos. 

 

2- Estrutura e Funcionamento da Biblioteca “Pascoalina D’angelo” 

 

A biblioteca “Pascoalina D’angelo” da Escola Estadual Evandro Ávila do Rio 

das Mortes recebeu esse nome em homenagem à primeira professora dessa mesma 

escola. Ela atende aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro 
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ano do ensino médio. É uma biblioteca pequena, porém arejada, agradável e 

aconchegante. Possui também uma boa iluminação, aspecto fundamental nesse tipo 

de ambiente. Seu acervo é basicamente constituído de livros didáticos que já foram 

usados por alunos dos anos anteriores e aqueles que estão sendo usadas 

atualmente e, também, enciclopédias para pesquisas, dicionários, revistas, atlas e 

livros literários. Estes não são muitos, mas vêm atendendo satisfatoriamente aos 

alunos da escola. Vão desde os clássicos literários infantis até a obra de alguns 

escritores renomados como: Machado da Assis, José de Alencar, Jorge Amado e 

outros.  

Quando a organização da biblioteca, a mesma se dá da seguinte forma: cinco 

filas de estantes em aço, sendo: quatro filas destinadas a livros didáticos, 

enciclopédias, dicionários, e uma destinada aos livros literários. Também possui 

uma mesa grande com dois bancos onde os alunos podem usá-las para fazerem 

suas pesquisas e também para leitura de livrinhos literários pelos alunos dos anos 

iniciais, em dias específicos, agendados com a bibliotecária. 

Os livros didáticos estão dispostos por conteúdos e séries com etiquetas 

nomeados na parte inferior das estantes para facilitar os acessos. E os livros 

literários não são catalogados, são organizados por gêneros e também por autores. 

Eles são classificados de acordo com a faixa etária dos alunos. Há também na parte 

inferior das estantes etiquetas que permitem que os usuários possam encontrar mais 

facilmente os livros de um gênero que interessa. 

Quanto ao procedimento de empréstimo, os alunos possuem um tempo 

dentro da aula de português para que possa ir à biblioteca, escolher o livro o qual 

mais se interessam e o levam para lerem em casa. A bibliotecária possui as fichas 

de empréstimo de cada turma onde anota o nome do aluno, o livro escolhido e a 

data de saída. Dependendo do livro já fica estipulado o prazo de entrega; livros 

maiores, prazo maior. No ato da entrega a bibliotecária anota a data de recebimento 

do livro. 

Dessa forma a biblioteca Pascoalina D`angelo vem atendendo a clientela da 

Escola Estadual Evandro Ávila, buscando incentivar a leitura e a formação do aluno 
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leitor colaborando assim para um melhor desenvolvimento do processo ensino/ 

aprendizagem. 

 

3- Hábitos de leitura 

 

 Nas últimas décadas, os estudantes, crianças e adolescentes já vinham 

sofrendo em seus lares modificações fundamentais nos hábitos de leitura com 

incentivos cada vez maiores do uso de novas tecnologias. Percebemos, no entanto, 

que a geração atual tem interesse pela leitura desde que seja motivada com 

assuntos que lhes interessam. Muitos estudantes ou não, têm grande acesso a 

novas tecnologias, recorrendo às bibliotecas digitais para aprofundamentos de seu 

conhecimento e pesquisas. Em contrapartida há ainda outro tanto de estudantes, ou 

não, que também têm desejo e necessitam de informação, mas que não têm acesso 

a Web e nem à biblioteca pública, sendo então muito importante a biblioteca 

itinerante. 

 

3.1 Bibliotecas itinerantes 

 

  Os termos biblioteca itinerante e biblioteca móvel, usados correntemente em 

Portugal, a par das menos usuais denominações biblioteca ambulante ou biblioteca 

circulante, remetem-nos para um conjunto de recursos bibliográficos (materiais e/ou 

serviços) que são transportados por um veículo a fim de os distribuir em 

determinadas zonas ou junto de públicos específicos.  

           As bibliotecas itinerantes são unidades móveis de compromisso com a leitura, 

sobretudo entre as populações de meio rural, que vêm perdendo, infelizmente, a sua 

voz própria.  

 Iniciou-se nos EUA com um vagão puxado por cavalos no século passado 

que distribuía livros pelas áreas da capital. Este serviço tem-se mantido como 

“rebelde” dentro do mundo das bibliotecas e dos chamados serviços de informação, 

tantas são as suas especificidades e diversidades. 
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  A biblioteca itinerante também no Brasil tem adeptos, pois nem toda a 

população tem acesso a Web e nem mesmo a bibliotecas públicas. No entanto, há 

muitas pessoas que têm como missão de vida a tarefa de disseminar a cultura, isto 

é, levar conhecimento àqueles que não têm as mesmas oportunidades que nós. 

Desde as embarcações nos cantos mais remotos da Amazônia ou até mesmo 

quartos de hospitais.  

No rio Amazonas, a biblioteca em barco leva literatura às comunidades 

isoladas no meio da selva; de carroça e até mesmo de bicicleta, sendo então uma 

bicicloteca, tendo como público moradores de rua, os quais não têm a obrigação de 

devolvê-lo, mas é incentivado a passá-lo adiante. 

A biblioteca itinerante também pode introduzir atividade de humanização no 

contexto hospitalar, a todos os pacientes internados e principalmente crianças. Estas 

se sentem “presas”, pois não podem brincar, pular ou se divertir. Nisto a biblioteca 

pode contribuir não só para amenizar a solidão hospitalar, como permitir que o 

paciente se divertisse e aprendesse durante o internamento. Bem como podem 

estimular a formação de um leitor em potencial.  

 

3.2 Bibliotecas virtuais 

   

 Com a introdução dos computadores no cenário da biblioteca, essa passou a 

ser considerada como automatizada. Logo depois, os novos suportes informacionais 

como o CD-ROM fizeram com que a biblioteca passasse a ser conhecida como 

biblioteca eletrônica. Em seguida, com o desenvolvimento das “redes digitais”, as 

bibliotecas passaram a ser chamadas de bibliotecas virtuais e também bibliotecas 

digitais. Na linha cronológica de Cunha (2000), a biblioteca digital surge após a 

biblioteca eletrônica, logo, a biblioteca virtual é o ultimo estágio do processo de 

evolução das bibliotecas. 

Durante esse processo evolutivo, a biblioteca digital recebeu diversas 

nomenclaturas. A biblioteca digital é uma coisa única, embora seja chamada por 

diferentes nomes: biblioteca eletrônica, biblioteca virtual, biblioteca on-line, biblioteca 

híbrida, biblioteca multimídia, biblioteca do futuro, biblioteca do século XXI, biblioteca 
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sem paredes, biblioteca biônica, biblioteca conectada a uma rede, máquina 

eletrônica e até mesmo de biblioteca digital. 

Para Cunha (2000), a biblioteca e a sua prestação de serviço à comunidade, 

não pode ficar alheia às transformações e aos avanços obtidos pela tecnologia da 

informação, sob pena de tornar-se um mecanismo obsoleto. 

Atualmente podemos contar com mais um meio de pesquisa: a biblioteca 

virtual. Esta novidade do século XXI, com o avanço das tecnologias os quais 

facilitaram o acesso ao público de todas as faixas etárias, nos deu mais essa 

estratégia de pesquisa. Esta novidade agora em pleno uso geral e irrestrito nos 

possibilita uma maior interação inclusive com pessoas em outros países para uma 

conferência em tempo real e on-line. Para alguns, isso parece coisa surreal, mas já 

faz parte da rotina de muitas empresas e grupos de pesquisa. Este evento, 

mostrando o uso de um dispositivo da Internet que permite a interação de 

pesquisadores em tempo real, ilustra uma novidade cada vez mais frequente: a 

utilização, pela comunidade científica, de novos meios eletrônicos visando a 

promover a comunicação entre pares e , consequentemente, favorecendo a 

produção do conhecimento, a disponibilização e a disseminação dos registros desta 

produção. 

Não é de hoje que sonhamos com uma biblioteca que seja capaz de reunir o 

máximo de documentos publicados em todos os lugares do mundo, com o objetivo 

de organizar, armazenar, disseminar e democratizar a informação e o conhecimento, 

além de disponibilizar seu conteúdo de forma rápida, prática e eficiente de uma 

maneira global, em que o tempo e o lugar não interfiram na busca da informação e 

do conhecimento. Acredita-se que, com os avanços significativos da ciência e 

tecnologia na área de informação e comunicação, esse sonho possa tornar-se 

realidade, e que a biblioteca digital seja a protagonista dessa realização. 

 

Considerações finais 

O tema abordado, o ambiente da biblioteca, nos auxiliou a observá-lo sob um 

novo olhar, pois ele reflete uma conscientização de como uma biblioteca continua 

sendo uma fonte de informação dos mais variados assuntos e interesses. 
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 Atualmente, novas tecnologias e novas modificações sociais e familiares 

adquiriram também novos hábitos comportamentais, portanto o hábito de ler é um 

dos que necessitam ser mantido e quiçá aprimorado. Este deve ser a base sólida em 

qualquer empreendimento da vida dos estudantes e também como atividade de 

humanização em contextos onde o indivíduo não possa ter acesso a esse tipo de 

atividade. 

Cada vez mais a tecnologia abrange novas áreas, sendo necessárias formas 

variadas para estimular e motivar os alunos a complementarem seu processo de 

aprendizagem. 
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