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Em “Miséria da biblioteca escolar”, de 1991, Waldeck Carneiro da Silva, afirma que 
os livros mais indicados aos alunos de licenciaturas das universidades do Rio de 
Janeiro, em grande parte, não mencionavam a biblioteca escolar como recurso de 
ensino–aprendizagem. A partir dessa afirmação, procura–se investigar se os 
programas e ementas dos cursos de licenciatura, da Universidade Federal de Goiás, 
mencionam a biblioteca como recurso didático tanto para a formação de 
professores quanto para que os futuros professores a utilizem como ferramenta de 
incentivo à prática de leitura e às pesquisas escolares. A última pesquisa “Retratos 
da Leitura” mostra que a formação do leitor está diretamente ligada ao estudo 
formal, ou seja, a frequência a escola. Para que esta prática de leitura se mantenha 
além do muro escolar é preciso um trabalho conjunto entre bibliotecários e 
professores. Não só docentes das áreas de português, redação e literatura, mas de 
todas as disciplinas escolares. A utilização da biblioteca deve perpassar por todas 
disciplinas sejam elas biológicas, exatas ou humanas. A leitura promove a 
ampliação do conhecimento dos alunos fazendo com que estes compreendam 
melhor o currículo de cada disciplina e, além disso, promova a integração de 
saberes como propõem Edgar Morin. Entende–se que a deficiência ou ineficiência 
da utilização da biblioteca por parte dos alunos se deve a não formação do 
professor nas disciplinas de licenciatura de forma a incentivar a prática. Assim fica 
a questão: os professores estão sendo preparados para a utilização da biblioteca? 
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INTRODUÇÃO 

A última pesquisa “Retratos da Leitura” (2008) mostra que a formação 

do leitor está diretamente ligada ao estudo formal, ou seja, a frequência a escola. 

Para que esta prática de leitura se mantenha além muro escolar é preciso um 

trabalho conjunto entre bibliotecários e professores. Nesse sentido, não se deve 

esperar que a prática de leitura seja praticada somente nas áreas de português, 

redação e literatura, mas de todas as disciplinas escolares. Assim, espera-se que a 

utilização da biblioteca deve perpassar por todas disciplinas sejam elas biológicas, 

exatas ou humanas. 

O acesso a biblioteca escolar é escasso, pois esse ambiente inexiste na 

maior parte das escolas do Estado de Goiás, principalmente as públicas. Já é 

provado que o estudo além muro da sala de aula tem o poder de transformar 

crianças e jovens em adultos mais conscientes e críticos. Mas ainda não temos nem 



bibliotecas, nem bibliotecários e professores leitores e muito menos livros para 

oferecer aos estudantes do ensino fundamental e médio das escolas.  

O presente artigo pretende avaliar, de uma maneira bem geral, se a 

biblioteca é citada nos planos e ementas dos cursos de licenciatura da UFG. No 

entanto, diante de algumas leituras, vieram outras questões do tipo: há bibliotecas 

para serem utilizadas pelo professor e seus alunos? Há bibliotecários atuando (e 

capacitados) nesses espaços contribuindo para a pesquisa e leitura dos alunos?  

Vendo negativamente essas respostas, passamos a perguntar se o 

problema está na falta de informação ou formação do professor para incentivar seu 

aluno a prática da pesquisa e leitura na biblioteca, ou se falta políticas públicas 

direcionadas a formação de leitores. 

Tal questionamento se deve pela hipótese de que se o professor entende 

a necessidade da biblioteca na escola a cobrança para se ter esse espaço é maior 

não só dele, mas, também, dos alunos. Essa consciência da importância da 

biblioteca, levaria, da mesma forma, a sociedade, de uma maneira geral, a exigir e 

compreender a importância das bibliotecas públicas. 

A presente pesquisa não é conclusiva, uma vez que analisamos somente 

as ementas e/ou programas das disciplinas dos cursos de licenciatura da UFG, a fim 

de se saber se o tema “biblioteca” é citado nos conteúdos das disciplinas 

ministradas por esses cursos. 

Esclarecemos que não foram verificadas ações individuais seja dos 

professores dos cursos de licenciatura ou dos professores egressos dos cursos 

oferecidos pela UFG. 

Entretanto, essa verificação será o ponto de partida para uma análise 

maior que propomos que é a de estudar mais profundamente o currículo dos cursos 

de licenciatura, entrevistar alunos desses cursos e os professores já atuantes na 

área do Ensino Básico e Médio. 

Entende-se que a educação como potencializadora de vida, está no 

nosso cotidiano, e dela não se escapa (BRANDÃO, 1981). Ela é um pouco do modos 

de vida das pessoas, e ao mesmo tempo um elemento que explicita o contraditório 

na imposição de saberes, valores, cultura que o modo de produção capitalista 
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muitas vezes nos impõe. Desta maneira, torna-se importante pensar a educação 

numa abordagem e acepção crítica, para contrapor o modelo que os dominadores 

utilizam para surrupiar e explorar a sociedade. 

Como advoga o educador Paulo Freire, a educação deve ser entendida 

como “prática de liberdade” (FREIRE, 1991), estabelecendo elo de conscientização 

entre a sociedade e o meio.  

Mas para isso, os estudantes do Ensino Fundamental e Médio precisam 

explorar o conhecimento além daquele proposto somente pelo livro didático. Tal 

construção do saber será possível a partir do momento em que crianças e jovens 

aprendam a buscar esses conhecimentos fora da sala de aula por meio da pesquisa. 

Um ponto de partida para formar jovens pesquisadores seria a biblioteca escolar.  

Não é preciso uma pesquisa mais aprofundada para saber o que na 

verdade significa essa palavra “biblioteca” em uma instituição de ensino escolar. 

Geralmente é um espaço que se guarda livros e gente. É um espaço onde, se o 

funcionário “não serve para lugar nenhum” da instituição ele será “guardado” na 

biblioteca. Vemos frases do tipo “ele vai para lá, pois é um lugar mais tranquilo” ou 

mesmo “ela está quase aposentando, precisa descansar agora”. 

Assim, muitos funcionários sem capacitação, interesse ou problemáticos 

são lotados em bibliotecas para resolver um problema administrativo e não para 

dar uma contribuição educacional. Pessoas assim, não criam dinamização do 

espaço; a entrada de um usuário causa-lhe desconforto e em muitos casos, até 

maltrata-se aquele que deseja utilizar a chamada biblioteca. Essa é, infelizmente, a 

realidade de grande parte das bibliotecas sejam elas escolares, públicas e/ou 

universitárias existentes. 

Silva (2003), propõe que as bibliotecas sejam citadas nos parâmetros 

curriculares e nos livros didáticos, como objeto e recurso de ensino-aprendizagem 

de alunos. Se tal proposta fosse seguida, a biblioteca seria inserida no processo 

educacional de forma mais ativa e com resultados mais satisfatórios,  não sendo 

um espaço meramente figurativo onde são depositados livros velhos e pessoas 

problemáticas. 

O uso da biblioteca na escola pelos alunos orientada pelo professor e 

pelo bibliotecário deve preparar esses jovens para a “competência informacional” 

(CAMPELLO, 2002: 9). Segundo a autora, essas competências “privilegiam a 

aprendizagem baseada no questionamento e utilizam estratégias didáticas 



adequadas à preparação da pessoa para viver na chamada sociedade da 

informação”. 

Essa sociedade da informação está caracterizada pelo fato de haver um 

grande volume de informação disponível para a sociedade. No entanto, é uma 

infinidade de dados que precisam ser filtrados e apreendidos pelos indivíduos e 

transformados em conhecimento. 

Essa transformação desejada, será possível quando os estudantes forem 

capacitados no uso efetivo da informação contida na biblioteca, seja ela física ou 

virtual. 

“As habilidades para usar a biblioteca e os recursos informacionais não 

são aspectos isolados do projeto pedagógico da escola. Assim como a leitura e a 

escrita, elas constituem um conjunto de habilidades usadas para alcançar outros 

objetivos de aprendizagem” (KUHLTHAU, 2004: 19).  

A aprendizagem enunciada pela autora está focada nas inter-relações 

que os alunos podem adquirir ao usar a biblioteca e a leitura. Essas inter-relações 

farão com que eles compreendam a ligação existente entre os conhecimentos e 

passarão a entender o que a física tem a haver com a química, o português com a 

matemática e assim por diante. 

O aprender fazendo relações está ligado ao que Morin (1990: 20) chama 

de pensamento complexo. Não se trata de algo simples, de uma oposição, e sim da 

união complexa de todos os conhecimentos de modo que eles possam à partir 

dessa conjunção ajudar na melhor compreensão do mundo. “A complexidade é 

efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal” (MORIN, 1990: 

20). 

Capra (1982) considera que os problemas de nossa época são graves e 

que a compreensão destes, requer o resgate das percepções, através de um “olhar” 

integrado e do entendimento das interdependências existentes entre os elementos 

existentes no universo. E que é preciso reconhecer que os problemas atuais 

emergem do olhar fragmentado oriundo do cartesianismo. Assim, é preciso mudar 

de uma visão de mundo mecanicista para uma visão holística. 



“A complexidade não compreende apenas quantidades de unidades e 

interações que desafiam as nossas possibilidades de cálculo; compreende também 

incertezas, determinações, fenômenos aleatórios” (MORIN, 1990: 52). 

Para que os alunos consigam trabalhar e aprender essas complexidades, 

é necessário que professores façam a integração do aprendizado em sala de aula 

com atividades de leitura e pesquisa extra-classe. Mas para isso, esses licenciandos 

devem ser preparados e, junto com alunos, cobrar bibliotecas mais dinâmicas, com 

profissionais bibliotecários também capacitados, de forma que a biblioteca possa se 

integrar no processo de ensino aprendizagem da escola. 

Deve existir aí uma parceria entre professores e bibliotecários. Cabe ao 

professor conhecer o potencial informacional da biblioteca e estimular seus alunos a 

procurá-la como fonte para pesquisa escolar. Já o bibliotecário deve estar atento ao 

programa curricular da escola e a partir do diálogo com o professor e coordenação 

pedagógica, suprir a biblioteca de informações necessárias as pesquisas escolares. 

Não basta ao bibliotecário só a função de guarda e disponibilização das 

informações, ele deve “estimular a aprendizagem, levando o aluno a buscar as 

fontes, estratégias e respostas para suas necessidades (CAMPELLO, 2003: 31)”. 

Essa busca e descoberta praticada pelos alunos, os aproximarão daquilo 

que Morin chama de “Os sete saberes necessários à educação” conforme 

descrevemos abaixo1

Primeiro saber – erro e a ilusão: a ciência acostumou-se a afastar o erro 

das suas concepções. No entanto, precisamos integrar os erros a nossas 

concepções para que o conhecimento avance. “É impressionante que a educação 

que visa a transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é o conhecimento 

humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à 

ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer” (MORIN, 2002: 13). 

: 

Segundo saber – conhecimento pertinente: é contra a fragmentação do 

conhecimento. “ A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 

disciplinas impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a 

totalidade, e deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de 

apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto” (MORIN, 

2002: 14).  

Terceiro saber – ensinar a condição humana: aprendemos que somos só 

culturais; devemos aprender que também somos naturais, físicos, psíquicos, 



míticos, imaginários, ou seja, reaprender nossa própria condição. “Desse modo, a 

condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino” (MORIN, 2002: 

15). 

Quarto saber – ensinar a identidade terrena: precisamos ensinar ao 

aluno que a terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer 

custo. Construir um planeta completamente sustentável que seja viável às futuras 

gerações. “ Será preciso indicar o complexo de crise planetária que marca o século 

XX, mostrando que todos os seres humanos, confrontados de agora em diante aos 

mesmos problemas de vida e de morte, partilham um destino comum” (MORIN, 

2002: 16). 

Quinto saber – enfrentar as incertezas – ensinar nas escolas que o 

conhecimento científico não é um produtor absoluto de certezas. O ser humano 

deveria ser crivado pela idéia de incerteza, pois isso comandaria a idéia de evolução 

e avanço do saber. “Seria preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam 

enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu 

desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo. É 

preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos 

de certeza” (MORIN, 2002: 16). 

Sexto saber – ensinar a compreensão – a compreensão devia ser o meio 

e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a 

compreensão. Deve-se trabalhar com a compreensão entre as variadas disciplinas, 

uma conversando com a outra. Se olharmos para o mundo veremos que ele precisa 

ser compreendido. “A compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, 

quer estranhos, é daqui para a frente vital para que as relações humanas saiam de 

seu estado bárbaro de incompreenção” (MORIN, 2002: 17). 

Sétimo saber – a ética do gênero humano: deveria ser introduzido o 

estudo da antropoética. Essa antropoética está ancorada em três elementos: o 

indivíduo, a sociedade e a espécie, ou seja, a antropoética deve unir esses três 

elementos e não os deixar separados. “Nesse sentido, a ética individuo/espécie 

necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela 

sociedade, ou seja, a democracia; a ética indivíduo/espécie convoca, ao século XXI, 

a cidadania terrestre” (MORIN, 2002: 17). 



Não se trata de transformar os sete saberes em sete disciplinas. Na 

verdade esses saberes devem resultar das disciplinas. O pensamento complexo não 

é contra as disciplinas, é um pensamento que abre as disciplinas. 

A biblioteca escolar, se bem planejada e utilizada, tendo como atores 

desse processo professores e bibliotecários, tornarão possível essa abertura das 

disciplinas. Tal proposta é possível, pois a biblioteca por si só já é um espaço de 

encontro e conjunção das disciplinas. 

Como já esclarecido anteriormente, esse trabalho não é conclusivo, uma 

vez que verificamos somente os programas e/ou ementas dos cursos de 

licenciatura da UFG, a fim de encontrar o termo “biblioteca” inscrito, o que nos 

indicará se o currículo está preocupado com a capacitação dos futuros professores 

com relação a utilização da biblioteca na escola.  

EMENTAS DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFG 

A pesquisa de deu de maneira bem simples, ou seja, nossa principal 

fonte de informação para localização dessas ementas e/ou programas foi o site da 

UFG e os páginas das Faculdades ou Institutos que abrigam os cursos pesquisados. 

Na análise dos planos de cursos e/ou ementas, procuramos pelo termo 

biblioteca nas disciplinas ligadas às práticas de ensino ou seja, Didática, Práticas de 

Ensino e Estágio Supervisionado. Foram observadas, também, algumas disciplinas 

ligadas às políticas públicas e fundamentos da educação brasileira. 

1. Curso: Ciências Biológicas – Foram encontras o plano de disciplina e a 

ementa. A análise mostrou que a biblioteca é citada em todas disciplinas, 

porém como recurso didático para o curso e não como ferramenta para o 

futuro professor. 

2. Curso: Física – A pesquisa ao site nos mostrou somente a ementa das 

disciplinas do curso. O único fato que chamou atenção foram as disciplinas 

“Práticas de Ensino I, II e III” que propõem avaliar livros didáticos. 

3. Curso: Matemática – O presente curso nos surpreendeu, pois mostrou na 

disciplina “Estágio Supervisionado II” uma importante menção a biblioteca. 

Na ementa está escrito “O aluno deve proceder ao estudo do regimento da 

escola, conhecimento da administração, pessoal de apoio pedagógico, 

recursos didáticos disponíveis, conhecimento da biblioteca com especial 

atenção para o acervo bibliográfico na área de matemática e sua utilização 

por parte de professores e alunos”. Essa informação chamou a atenção 



principalmente porque a disciplina propõem a avaliação da biblioteca e 

também sua utilização por parte do corpo docente e discente. 

4. Curso: Química – A disciplina de “Estágio Supervisionado” não disponibilizou 

a ementa no site da UFG e nem do Instituto de Química. Também, não 

foram encontradas em outras disciplinas ligadas à prática de ensino menção 

a biblioteca ou a instrumentos que nos levaria a crer o potencial uso dela 

nas escolas. Muitas ementas estavam em branco não sendo possível uma 

avaliação melhor. 

5. Curso: Ciências Sociais – Foi encontrada somente a ementa do curso. O 

curso não apresenta informações sobre a capacitação dos futuros 

professores com relação a biblioteca. A disciplina de “Estágio 

Supervisionado” diz que “pode incluir não somente a docência, mas também 

procedimentos da administração escolar, atividades de pesquisa ou de 

monitoria”. Mas não especifica que tipos de atividades ligadas a escola são 

essas. 

6. Curso: Filosofia – Encontrou-se apenas as ementas do curso. Na ementa, a 

disciplina de “Estágio Supervisionado” demonstra a necessidade do futuro 

professor em avaliar os espaços escolares. Não fica claro que se nessa 

avaliação a biblioteca está privilegiada. 

7. Curso: História – Foram encontradas as ementas das disciplinas. Na 

disciplina de “Prática de Ensino de História Medieval” a ementa chama a 

atenção do futuro licenciado para que trabalhe o livro didático criticamente. 

Não está explícito que esse “trabalhar criticamente” é buscar outras fontes 

de pesquisa. Já a disciplina de “Prática de Ensino de História Regional” 

propõe que o futuro licenciado consiga trabalhar as bibliografias e 

documentos familiarizando os alunos com a pesquisa escolar. 

8. Curso: Geografia – Ao analisar a ementa das disciplinas vemos uma 

preocupação no estudo do livro didático. Não é citada a biblioteca como 

recurso pedagógico na formação do futuro licenciado. 

9. Curso: Pedagogia – É óbvia a importância da leitura e da biblioteca no curso 

de pedagogia. Analisando as ementas das disciplinas já esperávamos 

encontrar lá informações que nos levassem a crer que o pedagogo teria 

disciplinas que o capacitaria para o uso da biblioteca como recurso didático, 

principalmente se considerarmos que tal curso ou tal profissional é 

preparado para “letrar” o aluno. A afirmação fica clara principalmente na 

disciplina de “Alfabetização e Letramento”. 



10. Curso: Artes Cênicas – Analisando as ementas do curso, não há indícios que 

leva a crer que o futuro licenciado será preparado para uso da biblioteca 

como recurso didático pedagógico. 

11. Curso: Artes visuais – As ementas do curso verificadas não apresentam a 

biblioteca como recurso didático para o trabalho do futuro licenciado. 

12. Curso: Educação Musical – Ao verificar as ementas desse curso, percebemos 

que não é demonstrado se o licenciado em música trabalhará a questão da 

pesquisa na ensino básico e médio. Também não foram encontradas 

informações sobre a biblioteca na formação do professor de música. 

13. Curso: Letras – Esse curso, assim como pedagogia já se espera alguma 

informação que leve a crer que o licenciado trabalhará a biblioteca como 

recurso pedagógico, principalmente nas disciplinas de português e literatura. 

Tal fato fica claro na disciplina: “Estudos sobre Letramento”. Entretanto, a 

biblioteca não é citada na ementa dos cursos e no caso desse curso, nos 

programas de disciplinas. 

De uma forma geral, percebemos que grande parte dos cursos 

demonstra em suas ementas uma certa preocupação com relação ao livro didático. 

Muitas se propõem a avaliar esse instrumento tão utilizado pelo professor do Ensino 

Básico e Médio. Essas primeiras verificações nos levam a outros questionamentos: 

ao avaliar ao livro didático, há a proposta de o material ser deixado mais de lado e 

privilegiar a busca do aluno a outros recursos?  

É importante analisarmos o verdadeiro propósito do livro didático no 

processo de ensino aprendizagem dos estudantes do ensino básico e médio. O 

mercado editorial mostra que o livro didático é o recurso informacional mais 

vendido no país. 

Não somos contra a utilização do livro didático. Porém é necessário 

pensar como ele é inserido no contexto de aprendizagem e como os futuros 

licenciados estão sendo preparados para utilização desse instrumento. 

Um outro ponto interessante que nos chamou a atenção foi constatar a 

ênfase que o curso de matemática deu a questão da biblioteca. Foi uma surpresa 

ver o curso preocupado com a avaliação da biblioteca e sua utilização pelos 

professores e alunos. 

Agora é preciso questionar, também, sobre a questão da biblioteca na 

formação dos professores e tentar compreender se esta instituição não faz mais 



sentido no atual contexto em que vivemos, onde a Internet e o “copia e cola” do 

computador tomaram conta das pesquisas escolares. 

Se essas pesquisas não estão sendo feitas mais nas bibliotecas (se bem 

que a pesquisa escolar é um problema antigo), como será a prática atual? 

E a integração dos saberes como postula os sete saberes de Edgar 

Morin? É possível sem trabalhar a pesquisa além muro da sala de aula? Morin 

(2002) em os sete saberes não propõe a criação de sete disciplinas. Ao contrário, 

esses saberes devem ser integrados para a formação do indivíduo como um todo. 

Com toda essa tecnologia hoje existente: Internet, televisão a cabo e 

outras parafernálias, está cada vez mais complicado formar crianças e jovens 

leitores e críticos com relação aos problemas sociais. 

CONCLUSÃO 

Muitos podem pensar que a biblioteca escolar está morta e ninguém 

precisa mais dela, já que grande parte do conhecimento produzido está na Internet. 

Sim, mas toda essa informação precisa ser filtrada e nossos alunos não estão sendo 

preparados para isso. 

A biblioteca deve, então, ser esse espaço de convergência de mídias: 

livros, Internet, vídeos, mapas dentre outros. Mas não simplesmente armazenados 

e sim dinamizados por profissionais bibliotecários que, junto com o professor, possa 

desenvolver atividades de pesquisa, leitura e extensão de acordo com o projeto 

pedagógico da escola. 

Entretanto, para que as coisas aconteçam, professores e bibliotecários 

precisam estar preparados e dialogando em conjunto. É preciso, também, cobrar 

boas bibliotecas, modernas e completas. 

O estudo sobre a biblioteca na formação do professor mostrou apenas 

os pontos iniciais para uma diversidade de indagações a serem formalizadas e, 

quem sabe, respondidas em um projeto maior de pesquisa. Essa pesquisa maior, 

demonstrará, se o problema está realmente na formação do professor de 

licenciatura ou se o problema está nas políticas públicas de construção e ampliação 

de bibliotecas escolares. 
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