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RESUMO
Trata sobre perspectivas de atuação da biblioteca escolar a partir das escolas de tempo integral
do Crato. O problema da pesquisa é definido pela seguinte pergunta, como está a atuação das
bibliotecas das escolas de tempo integral no ensino do Crato? O objetivo geral da pesquisa é
investigar o processo de atuação das bibliotecas das escolas de tempo integral do Crato visando
perceber os impactos na comunidade das escolas e propor novas estratégias de atuação. Os
objetivos específicos da pesquisa são: refletir sobre as perspectivas teórico-conceituais
relacionados à biblioteca escolar e à lei 12.244/10; abordar as características e o papel de uma
biblioteca em uma escola de tempo integral; mapear as bibliotecas escolares que compõem as
escolas de tempo integral da cidade de Crato; propor estratégias de atuação para as bibliotecas
das escolas de tempo integral no município do Crato. A metodologia é composta da seguinte
forma: quanto aos fins, descritiva, quanto aos meios, bibliográfica, quanto ao tratamento,
qualitativa e por estudo de caso que busca perceber a atuação das bibliotecas nas escolas
integrais. Conclui-se que as bibliotecas escolares não estão presentes como deveriam dentro das
políticas públicas, necessitando estar exposto nas leis, normas e planos educacionais que
efetivam sua atuação e a inserção de profissionais bibliotecários para desempenhar as atividades
biblioteconômicas, assim como estar inserido nas políticas públicas de educação no âmbito da
educação integral.
Palavras-chave: Políticas educacionais. Escola de tempo integral. Biblioteca escolar. Crato.
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ABSTRACT
About school library work prospects from the full-time schools of Crato. The problem of
research is defined by the following question, how is the performance of the libraries of fulltime schools in the teaching of Crato. The general objective of this research is to investigate the
process of performance of the libraries of full-time schools of Crato in order to understand the
impacts on community schools and propose new strategies. The specific objectives of the
research are to: reflect on the theoretical-conceptual perspectives related to the school library
and law 12,244/10; discuss the features and the role of a library in a full-time school; map the
school libraries that make up the full-time schools in the city of Crato; propose strategies for
libraries of full-time schools in the municipality of Crato. The methodology is composed as
follows: as for descriptive purposes, the media, literature regarding treatment, and by qualitative
case study that seeks to understand the role of libraries in schools. It is concluded that school
libraries are not present as they should within public policy, need to be exposed in the laws,
standards and educational plans that effect resource your acting and professional insertion
librarians to perform the library activities, as well as be entered in the public policies of
education within the framework of integral education.
Key-words: Educational policies. Full time school. School library. Crato.
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1 INTRODUÇÃO
A biblioteca escolar é um espaço não apenas de leitura, mas, atualmente é considerada
como espaço de aprendizagem. Concilia a leitura com o conhecimento dos alunos, e é
organizada com o propósito de auxiliar o currículo escolar e colaborar nas pesquisas. Atribui
valor a Instituição pelo seu caráter formador, porém geralmente são localizadas em lugares que
são conhecidos como Salas de Leitura ou Multimeios, e na sua administração estão pessoas que
não possuem a formação para exercer o cargo. Além de atribuir valor tem importante função
educativa para a comunidade escolar com a promoção do hábito de leitura e a colaboração na
aprendizagem do aluno. Possui também a função cultural de repassar aos alunos em colaboração
com o professor, as artes, costumes e tradições dos antigos, por meio de atividades dinâmicas.
Com a ajuda de colaboradores externos, como, bibliotecas públicas e outras escolas, pode
promover ações que diminuam a distância entre o meio cultural e o aluno, aperfeiçoando mais
seu futuro papel participativo e consciente em sociedade.
A biblioteca da escola de tempo integral poderá fomentar ainda mais as atividades
curriculares, assim como as pedagógicas, mantendo uma participação ativa na vida escolar do
aluno. As bibliotecas dessas escolas colaboram ainda mais com a aprendizagem por meio da
mediação informacional. Nesse contexto temos as políticas públicas educacionais que vão dar
subsídio às práticas escolares, ajudando a manter as bibliotecas com ações voltadas à aquisição
de acervo e apoiando a escola integral que vem para fornecer oportunidade de educação a todos
com uma grade curricular mais ampla e uma formação completa.
No estado do Ceará são recentes as implementações das escolas integrais, assim como
a universalização das bibliotecas escolares, de acordo com a lei nº 12.244/10 que veio colaborar
na criação de bibliotecas e contratação de profissionais, no entanto, foi estipulado até 2020
como prazo máximo para ser efetuada, dessa forma o município do Crato se encontra em sua
maioria no caminho da efetivação de ambas.
O referencial teórico está dividido em duas partes, a primeira trata das políticas públicas
educacionais, a trajetória da educação e sobre as escolas de tempo integral da cidade do Crato,
e a segunda parte traz as reflexões acerca da biblioteca escolar e as políticas públicas, questões
que norteiam a biblioteca escolar e sua atuação dentro da escola de tempo integral. A
metodologia utilizada quanto aos fins, descritiva, quanto aos meios, bibliográfica, quanto ao
tratamento, qualitativa e foi realizado um estudo de caso nas escolas de tempo integral da cidade
do Crato.
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A análise dos dados se dá a partir do questionário que foi aplicado nas escolas integrais,
e considera-se que as bibliotecas ainda necessitam ser mais atuantes dentro das escolas de tempo
integral e principalmente estar presente nas políticas públicas educacionais, com caráter
integral, tendo uma regulamentação tanto no exercício dentro do ambiente escolar como nas
atividades que ofertam aos seus usuários.

1.1 PROBLEMA
Atualmente encontramos vários problemas relacionados a biblioteca escolar, entre eles
podemos dizer a deficiência de espaço físico, a desatualização do acervo, a falta de uma
organização do acervo, as várias falhas encontradas nos serviços que a biblioteca oferece como
empréstimos e devoluções, o principal deles e que acarreta nos anteriores é a falta, não apenas
de uma participação pedagógica, mais de uma gestão colaborativa que dê importância a
biblioteca escolar e de um profissional bibliotecário.
Assim, com a inserção da educação integral nas escolas, essas instituições mais do que
nunca necessitam de uma biblioteca ativa inserida nesse novo ambiente integral, para colaborar
no desenvolvimento do aluno, dar suporte às atividades pedagógicas e curriculares e ainda ser
um espaço de acolhimento do aluno nos horários vagos na escola, porém observa-se Salas de
Multimeios, desatualizadas e desinteressantes aos olhos dos alunos e gestores. Com isso, é
necessário um projeto de desenvolvimento da biblioteca escolar, juntamente com a
implementação e expansão de vários segmentos que uma biblioteca de tempo integral necessita,
sendo assim este estudo busca responder ao seguinte questionamento: como está a atuação das
Bibliotecas das Escolas de Tempo integral no ensino do Crato?

1.2 JUSTIFICATIVA
Vemos atualmente a necessidade da atuação da biblioteca escolar em uma Instituição de
Ensino Básico. Não apenas sua existência, mas, as atividades que ela desempenha. Com déficit
nas bibliotecas escolares, de bibliotecários, e analisando as novas mudanças educacionais, com
o aumento do tempo de permanência do aluno na escola, percebe-se que a formação dos alunos
estão cada vez mais incompletas, pois não possuem contato com a leitura, do modo como
deveria ser, dificultando o contato com o livro e o desenvolvimento do senso crítico. Com a
política pública de escolas de tempo integral, compreendemos a importância de possuir uma
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biblioteca com atuação específica para uma escola integral, pelo seu caráter dinâmico e de
ensino-aprendizagem é uma grande agregadora na educação escolar.
Está pesquisa trata de um tema relevante na área e na vida dos estudantes, pois analisa
como as escolas estão se adaptando ao tempo integral, assim como suas bibliotecas e as
possíveis ações e deveres que enfrentam para fornecer educação para todos. Este trabalho se
justifica por interesse pessoal em identificar como está o andamento das bibliotecas nas escolas
de tempo integral do Crato, e quais as políticas públicas trabalhadas por elas para fundamentar
suas ações escolares.
Para a comunidade acadêmica, motiva os estudos sobre as políticas públicas
educacionais, sobre a biblioteca inserida no contexto de educação integral, assim como, a
efetivação da lei 12.244/10 que está ligada a criação das bibliotecas e contratação de
profissionais. É importante ser analisada ações que fortaleçam o desenvolvimento pessoal,
cultural e cidadão do estudante, através da biblioteca, possuindo assim papel de formadora
principalmente dentro das escolas integrais, em que possuem uma carga horária maior e uma
colaboração pedagógica mais evidente, para desenvolver projetos de incentivo à leitura e
pesquisa que são linhas principais para a biblioteca escolar.

1.3 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho estão divididos em geral e específicos.

1.3.1 Objetivo geral
Investigar o processo de atuação das bibliotecas das escolas de tempo integral do Crato
visando perceber os impactos na comunidade das escolas e propor novas estratégias de atuação.

1.3.2

Objetivos Específicos

a) refletir sobre as perspectivas teórico-conceituais relacionados a biblioteca escolar e a lei
12.244/10;
b) abordar as características e o papel de uma biblioteca em uma escola de tempo integral;
c) mapear as bibliotecas escolares que compõem as escolas de tempo integral da cidade de
Crato;
d) propor estratégias de atuação para as bibliotecas das escolas de tempo integral no
município do Crato.

15

2 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

As políticas públicas são decisões/ações que apoiam atividades dispostas pelo governo
com razões específicas direcionadas à população. A política pública possui dois elementos
fundamentais: intencionalidade pública e o problema público, a primeira trata da solução de
problema e a segunda que diferencia a situação corrente da situação ideal. Como lidar com o
problema é o que diferencia os dois elementos, pode-se entender que o primeiro elemento
compreende o problema e apresenta propostas de solução, o segundo elemento por sua vez
compara a situação atual apontando problemas e soluções, e compara com o que deseja que
aconteça na sociedade (BRANCALEON, 2015). Ambos os elementos, visam à população e a
solução dos problemas correntes na sociedade, as políticas públicas são encarregadas de
grandes mudanças que ocorreram na história do Brasil. Existem vários tipos de políticas
públicas direcionadas para cada setor, a que trataremos neste texto será às políticas públicas
educacionais, seu contexto histórico e alguns exemplos.
Sobre as políticas educacionais, entende-se que buscam o bem comum, atender a
demanda social e agir de acordo com a realidade da população brasileira estando relacionado
sempre a educação para todos. Assim,
Políticas educacionais é um foco mais específico do tratamento da educação,
que em geral se aplica às questões escolares. Em outras palavras, pode-se dizer
que políticas públicas educacionais dizem respeito à educação escolar
(OLIVEIRA, 2010, p. 94).

Possui foco principalmente nas questões escolares, apesar da educação estar presente no
trabalho, na rua, no teatro, na família e não apenas na escola, mas mesmo assim, estão voltadas
às instituições escolares e pouca é a atenção para a educação informal. Para serem aplicadas e
realizadas devem possuir objetivos, metas a cumprir e causar efeito na população. Políticas
públicas educacionais, são medidas que se referem a tudo que é feito ou deixado de fazer em
relação a educação, visa a inclusão educacional e escolar de todos os indivíduos e passam a ser
um coletivo, em que todos têm direito a educação tornando assim a escola um espaço
democrático.
A educação passou por muitas evoluções durante toda a história, com o tempo foram
criados vários projetos, ações e programas que fomentam a educação para todos, para
compreensão de como chegamos a educação hoje em dia e ao modelo de educação integral,
será descrito desde a década de 30 até hoje com pontos principais na evolução da educação.
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Em 1924 foi criada a Associação Brasileira de Educação (ABE), pelos mesmos
criadores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. A ABE promove
conferências e debates em torno da educação, com importantes questões, ganhando assim o
nome de Conferências Nacionais de Educação (CNE) que surgiu junto com o Manifesto dos
Pioneiros. Mais à frente ajudam na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e Plano Nacional Escolar (PNE). A ABE foi criada para combater os
problemas educacionais e era composta por educadores que buscavam desenvolver a educação,
oferecendo uma educação de qualidade e de acesso para todos (ABE, [2018]).
A década de 30 foi sinalizada por muitos acontecimentos que causou o desenvolvimento
do Brasil e sua educação, iniciou com a substituição do modelo agrário pelo industrial, em que
mais à frente o Brasil entrou no capitalista, houve a necessidade de uma nova demanda de
trabalhadores e para isso uma nova demanda de ensino e investimento em educação. Nesse
momento a educação foi repensada para a mão de obra especializada para acompanhar o
desenvolvimento do país.
Nesta década, em 1932 foi realizado um manifesto que é um documento público com
intenções e princípios buscando diversos fins, nomeado como Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, documento publicado por 26 educadores que perceberam a necessidade da
modernização da educação, a necessidade da reestruturação e de novas bases educacionais, que
influencia as políticas educacionais até hoje. Apesar de alguns pontos ainda não tenham sido
realizados, há apontamentos que este manifesto defende sobre a educação obrigatória, educação
pública gratuita, educação leiga (não estar ligada aos valores da igreja), educação como dever
do Estado (o estado é obrigado a oferecer educação a todos) e educação escolar, em atender a
toda população (VIDAL, 2013).
Em 1934, houve a terceira constituição brasileira em que o estudo primário se tornou
público e gratuito, e trouxe muitas mudanças para os brasileiros. A primeira LDB, foi
regulamentada em 1961, nº 4.024, surgiu também regulamentações como a de 1968, nº 5.540 e
a de 1971, nº 5.692 cada uma colaborando com a reforma no ensino básico. Em 1988 uma nova
constituição foi aprovada:
Em 1988, a nova Constituição foi aprovada, ficando conhecida como “a
Constituição Cidadã”. Seu texto parece consolidar várias conquistas de
direitos e anuncia mecanismos democratizadores e descentralizadores das
políticas sociais, os quais ampliam os direitos de cidadania na direção do
fortalecimento da responsabilidade social do Estado (SANTOS, 2011, p. 7).
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A constituição de 88, possui um capítulo específico para a educação em seus vários
níveis, visando a universalização do acesso à educação por seu caráter mais democrático trouxe
várias conquistas nesse âmbito.
Em 1990, temos um país mais competitivo devido a globalização, pois houve um grande
desenvolvimento, principalmente em tecnologia, exigindo assim um investimento em educação
para acompanhar a modernização, formando pessoas capazes de acompanhar essas mudanças
tecnológicas, e também se tornou um país neoliberal, que na educação surtiu o efeito de
privatizações. Tendo em vista a escola como centro econômico, surgindo também cursos
profissionalizantes. Ainda em 1990, houve a “Conferência Mundial de Educação para Todos”,
em Jomtien – Tailândia, que buscou orientar a educação com um dos objetivos de satisfazer as
necessidades educacionais básicas. A respeito disso, tem-se:
A própria promoção dessa Conferência representa um marco estratégico do
anunciado novo papel que a educação passou a desempenhar, em âmbito
mundial, na suposta sustentabilidade dos países envolvidos com a agenda
neoliberal (RABELO; JIMENES, 2009, p. 14).

Dessa forma, vários países adotaram o que ficou determinado nessa conferência,
buscando universalizar o acesso à educação nos países, tendo em vista a disponibilização de
aprendizagem básica satisfatória de forma eficiente, buscando mudanças a longo prazo. Ainda
nesta década, foi falado sobre gestão na educação, observando a comunidade escolar como
participativa no cotidiano da instituição, tornando um ambiente democrático.
Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.324/96 que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e está de acordo com a constituição de 88. Voltada ao acesso à educação básica como
Direito Público, independente de instituições públicas ou privadas (BARROS, 2016).
A LDB, determina que as instituições além de oferecer aos alunos estrutura como escola
próxima a residência, também deve ofertar o atendimento ao educando que envolve a oferta de
material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde do aluno que compõem os
programas suplementares que são acompanhados pelo Ministério de Educação do Ceará (MEC)
e pelas secretarias responsáveis. Esses programas suplementares garantem acesso à escola e
busca a diminuição da evasão escolar por motivos econômicos e sociais. Em relação a LDB:
A LDB, nº 9.934/96 assume a característica indicativa, de modo a permitir o
aperfeiçoamento de questões educacionais amplamente discutidas. Tais
discussões proporcionaram autonomia por parte das instituições de ensino e
suas respectivas secretarias de educação (municipal ou estadual),
descentralizando o poder de decisões da União, definindo assim as ações que
devem ser realizadas e quais os objetivos a serem atingidos conforme a
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realidade nas diferentes localidades (CERQUEIRA et. al., [2013], não
paginado).

Cada instituição tem autonomia na realização da LDB, e assim eles são responsáveis
por realizar as ações e projetos que façam com que sejam cumpridos os resultados previstos
pela LDB, não ficando somente com o poder jurídico e federativo, cada município fica
responsável pelo seu cumprimento, pois, compreendem melhor a realidade que a escola possui.
Ainda para Cerqueira et. al. ([2013]) “[...] a lei 9.394/96 não impossibilita adaptações de
melhoria para a educação nacional, sendo a mais completa legislação em favor da educação já
redigida”, possibilitando avanços para a educação. Apesar de muito inovadora, não é a solução
do sistema educacional em visibilidade da economia brasileira, mas, é cumprida pelas
secretarias e escolas participantes.
Segundo a LDB (1996), existem dois níveis na educação, a educação básica que envolve
a Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio. E a Educação Superior, que
envolve a graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, mestrado e doutorado. Possuem
também as modalidades que ajudam os princípios educacionais, como a educação especial,
educação a distância, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, entre
outras.
O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), em conjunto com a Constituição
de 1988, enfoca a necessidade de melhoria de qualidade de ensino e orientação educacional
para melhor desenvolvimento democrático nas escolas do Brasil, originando os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), que permite uma interação nas redes educacionais estaduais,
municipais e federal para que assim consiga realizar uma avaliação de modo geral, são
facultativos, porém, possuem o intuito de orientar as práticas pedagógicas nas escolas e o
planejamento.
Dentre os princípios e fundamentos dos PCNs está:
O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos recursos
culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na vida
social. O domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão
matemática, as coordenadas espaciais e temporais que organizam a percepção
do mundo, os princípios da explicação científica, as condições de fruição da
arte e das mensagens estéticas, domínios de saber tradicionalmente presentes
nas diferentes concepções do papel da educação no mundo democrático, até
outras tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo (BRASIL,
1997, p. 27).

Para exercer a cidadania, a população deve usufruir dos recursos que o governo oferece,
seja para o meio educacional, cultural ou para o meio social. A educação é o principal recurso
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e o mais importante para que o mundo se desenvolva e se torne democrático, mas para isso a
sociedade precisa ter o acesso total a esses recursos, sem nenhum tipo de privação.
Os PCNs orientam os educadores, coordenadores e diretores na realização de atividades
pedagógicas, é dividido por material, sugerindo melhores conteúdos e didáticas e auxiliam nos
métodos utilizados para cada nível escolar.
Com base na Constituição de 1988 e na LDB, se encontram as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) (1998), são apoiadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), e
orientam a educação básica no que diz respeito ao currículo escolar e sistemas de ensino, se
tornando obrigatório seu cumprimento. Dentro das sínteses das DCNs, encontra-se um desafio:
“[...] diminuir ou eliminar o distanciamento existente entre as várias propostas pedagógicas e a
sala de aula” (MEC, [2010], p. 6), buscando um acesso integral ao conteúdo escolar e a
avaliação de suas propostas pedagógicas. São elaborados pelos entes federados (municipal,
estadual e federal) e visa estratégias de gestão democrática escolar, buscando autonomia
pedagógica. Segundo Menezes e Santos (2001, não paginado) “As DCNs se diferem dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Enquanto as DCNs são leis, dando as metas e
objetivos a serem buscados em cada curso, os PCNs são apenas referenciais curriculares, não
leis”, é uma das maiores diferenças entres os documentos.
Em 1997 surgiu também, juntamente com os PCN’S e DCNs, o Plano Nacional de
Biblioteca Escolar (PNBE) que promove o acesso ao livro e incentivo à leitura, por meio de
obras culturais, literárias e de referências. Para conseguir a doação de livros basta estar
cadastrado no Censo Escolar, que é um levantamento anual estatístico de que identifica
rendimento, número de alunos entre outros, para isso as escolas precisam se recadastrar
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) para que se consiga realizar esse levantamento e o PNBE realize a doação gratuita de
materiais (MEC, [19--]). O PNBE faz uma avaliação do acervo escolar, e realiza a doação para
o auxílio dos professores na sua didática e contribuição no desenvolvimento do aluno.
Para reforçar a educação nacional, foram criados os Planos Nacionais de Educação
(PNE), que são metas, diretrizes e estratégias para a política educacional no prazo de dez anos,
de acordo com a necessidade e demanda que tenha sido avaliada no tempo de sua atuação. Foi
criado em 1996, porém o primeiro a ser aprovado foi nos anos de 2001-2010, e um novo PNE
foi elaborada em 2011 para os anos de 2014-2024 com 20 metas, são elas: educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio, educação inclusiva, alfabetização, educação integral,
aprendizado adequado na idade certa, escolaridade média, alfabetização e alfabetismo de jovens
e adultos, EJA integrada à educação profissional, educação profissional, educação superior,
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titulação de professores da educação superior, pós-graduação, formação de professores,
formação continuada e pós-graduação de professores, valorização dos professores, plano de
carreira docente, gestão democrática e financiamento da educação (BRASIL, 2014). A meta
número seis, sobre Educação Integral possui várias estratégias, uma delas o aumento de carga
horária para 7 horas diárias, questão de infraestrutura da instituição para comodidade do aluno,
estruturação com setores de refeitório, auditório, biblioteca, e estímulo da cultura com setores
para esporte, praças, atender a todos com a educação integral e buscar otimizar o tempo do
aluno dentro da escola (BRASIL, 2014, p. 60).
Em todos esses pontos, podemos observar a responsabilidade que é tratada a educação
no Brasil, em busca de melhorar o ensino e aprendizagem em médio prazo, trabalhando os
pontos mais importantes da educação. De certo modo, acaba que envolve também instituições
privadas, pois os programas de financiamento que se trabalha no ensino superior como o Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e do Programa Universidade para
Todos (ProUNI), são oportunidades de aumentar as vagas para todas as pessoas em cursos
superiores e a visão geral desse plano é o aumento do PIB na educação.
Outra ferramenta que auxilia a escola é o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE)
lançado em 2007, é um planejamento programado para as escolas realizarem atividades e
cumprir os objetivos e as metas, identificar o problema e trabalhar em cima disso para benefício
da comunidade escolar (MEC, [2007]). É um programa do MEC e envolve apenas escolas de
baixo rendimento. Dentro deste plano são desenvolvidas ações que buscam ajudar, assim como
os outros planos, o aumento da aprendizagem e garantir permanência do aluno, dessa maneira
o PDE possui 30 ações que se relacionam com os programas realizados pelo governo, são alguns
deles “Caminho da Escola”, “Luz para todos”, “Acesso Facilitado - FIES”, “Biblioteca na
Escola” e o “PDE escola” em que neste último cada escola pública terá seu próprio Plano de
Desenvolvimento da Escola (MEC, [2007]). Para ajudar a detectar as escolas que necessitam
desses programas e que participam deste plano, é realizado o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) criado pelo MEC para avaliar o desenvolvimento e rendimento escolar
dos alunos.
Depois de toda essa retrospectiva histórica da educação, podemos compreender melhor
como ocorreu seu desenvolvimento ao longo dos anos e como a batalha pela Educação está
apenas no início, a cada novo programa ou novos planos sempre são propostos em torno do
acesso para todas as pessoas, em qualquer nível que se encontre, e não apenas que tenha acesso
mas também que seja uma educação de qualidade. Se trata da transição da pedagogia que já era
trabalhada para a nova pedagogia, que vem mudar a forma como é transmitida a educação.
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Sobre as políticas públicas educacionais, trataremos de uma que está sendo
implementada atualmente e vem ganhando espaço nas escolas públicas estaduais e municipais.
Intitulada como Programa de Escola de Educação em Tempo Integral, que visa oferecer aos
estudantes uma educação completa em que este passará mais tempo na escola aprendendo,
abrangendo todas as possíveis áreas do conhecimento e várias oportunidades educacionais, de
modo a distanciar a exclusão do ensino já que busca uma visão totalizada.
Para Parente (2017, p. 418) “[...] a educação integral em tempo integral pode ser vista
como uma alternativa ao enfrentamento de um problema público, por exemplo, a necessária
melhoria da qualidade da educação básica” neste caso, fica em questão se esta política
educacional está sendo preventiva ou corretiva, pois as pautas de decisões de políticas públicas
nem sempre vem após um problema, mas, muitas vezes surgem para prevenir algum problema
seja ele esperado ou não, de modo social ou educacional e que atinja diretamente a sociedade.
Pois, sendo preventiva, tem a função de prevenção de problemas e sendo corretiva, a função é
de corrigir um problema que já possui.
A Política de Tempo Integral cada vez mais está adentrando no cotidiano da comunidade
escolar em diversos estados e municípios, esta política é vista pelo governo como uma estratégia
para melhoria da educação e no combate à desigualdade, assunto muito discutido entre as
secretarias de educação buscando a melhoria no ensino.
O MEC, elenca em seu site quatro categorias dos programas e ações em geral, cada ação
colabora para as práticas de políticas educacionais, são elas: Educação Superior, Educação
Profissional e Tecnológica, Educação Básica e Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão. O MEC fala sobre a Política de Educação Superior:
Ampliar e democratizar o acesso à educação superior de qualidade a partir do
reconhecimento do papel estratégico das universidades para o
desenvolvimento econômico e social do país é o principal objetivo do
Ministério da Educação neste eixo de atuação. Proporcionar este nível de
ensino a uma parcela maior da população é fator decisivo para a diminuição
das desigualdades sociais e regionais, para o desenvolvimento científico e
tecnológico, para a inclusão social e para a geração de trabalho e renda (MEC,
2014, não paginado).

Em torno disso, o MEC sugere elaborar medidas para a população reconhecer as
universidades como importantes em sua formação, e disponibilizar vagas e formas de ingresso
para todas as pessoas, seja em uma universidade pública ou particular, e desenvolver maneiras
de manter e ajudar o discente a continuar seus estudos. Ajudando na inclusão social, e no
aumento socioeconômico do país. Já existem várias ações, programas e financiamentos que dão
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assistência ao aluno de ensino superior para que ele continue na universidade, alguns exemplos
são os programas de financiamento como FIES e PROUNI.
Em relação à Política de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o órgão
responsável é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(Setec/MEC), que articula várias ações para o desenvolvimento dessa área. Para isso o PNE
(2014-2024) trouxe duas metas relacionadas ao EPT:
a) Meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional” (BRASIL, 2014, p. 69).
b) Meta 11 “triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público”.
(BRASIL, 2014, p. 71).
Com isso, o PNE colabora para a introdução do ensino profissional nas escolas e
aumento da oportunidade para a comunidade no acesso a oportunidades profissionais e
tecnológicas. Juntamente com os vários objetivos trazidos pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica/MEC, amplia o acesso, aprimora o ensino e aumenta a oportunidade
de aprendizagem. Em relação a Educação Básica, o site do MEC trata de 18 ações e programas
que ajudam na efetivação da educação, com objetivo de melhorar a Educação, com ações que
norteiam a aprendizagem do aluno, a parte pedagógica da escola, a parte física da instituição e
a valorização de todos que a compõe. Para o MEC:
O levantamento nacional de dados educacionais realizado pelo Censo Escolar
2012 apurou que em mais de 192 mil estabelecimentos de educação básica do
País, estão matriculados mais de 50 milhões de alunos, sendo 83,5% em
escolas públicas e 16,5% em escolas privadas. Considerando a multiplicidade
que este universo representa é importante implementar políticas diferenciadas
para cada etapa e modalidade da educação básica, considerando as
especificidades das diferentes regiões e públicos (MEC, 2014, não paginado).

É importante que cada modalidade que compõe a Educação Básica tenha uma política,
assim poderá considerar melhor o locus em que a escola se encontra, e seu diferencial por
pessoas e regionalidade de acordo com ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Outro ponto trabalhado pelo MEC em suas ações e programas, é a Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que possui como responsável a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), que “[...] buscam viabilizar o
pleno acesso à escolarização e à participação de todos os estudantes, com redução das
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desigualdades educacionais, com equidade e respeito às diferenças” (MEC, 2014, não
paginado), com foco na Educação para todos, respeito pelas diferenças e acesso e permanência
do estudante. Esse órgão possui quatro competências:
a) Planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino dos Estados,
Distrito Federal, Municípios e as representações sociais, a implementação de políticas
para a alfabetização e educação de jovens e adultos ao longo da vida, para a educação
do campo, para a educação escolar indígena, para a educação em áreas remanescentes
de quilombos, para a educação das relações étnico-raciais, para a educação em direitos
humanos e para a educação especial;
b) Viabilizar ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização
e à educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação dos povos indígenas,
à educação em áreas remanescentes de quilombos, à educação para as relações étnicoraciais, à educação em direitos humanos e à educação especial;
c) Coordenar ações educacionais voltadas à diversidade sociocultural e linguística, aos
direitos humanos e à inclusão, visando à efetivação de políticas públicas transversais e
intersetoriais de competência da Secretaria, em todos os níveis, etapas e modalidades; e
d) Desenvolver e fomentar a produção de conteúdo, programas de formação de professores
e materiais didáticos e pedagógicos específicos às modalidades de ensino e temáticas de
sua competência (BRASIL, 2017, não paginado).
Essas metas, buscam oferecer sugestões de políticas no acesso à educação para todas as
pessoas, em diversas localidades, e em qualquer idade. Focar na alfabetização com cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para que assim consigam juntos
forças financeiras para colocar em práticas todas as ações que permitam a efetivação da
Educação para todos. Busca ainda, ações que ajudem a cultura e linguagem da sociedade,
formar professores com competências as novas práticas pedagógicas e qualificá-los. Todas
essas categorias que o MEC cita, é um subsídio para a formação de políticas públicas
educacionais.

2.1 A POLÍTICA DE TEMPO INTEGRAL
A educação de tempo integral, é discutida nos meios de comunicação como uma nova
oportunidade de integração e formação cidadã, vários autores se manifestam em relação a esse
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tema, pois como sabemos se busca a universalização da educação integralizada, tendo a visão
socialista e democrática que expandirá a cidadania na formação dos alunos, sendo
responsabilidade do estado aplicar este modelo e trazer efetivação com a ajuda do município.
A idealização de Educação Integral foi introduzida na metade do século XX, pelos
educadores e criadores do Manifesto dos Pioneiros. Para Cella (2010, p. 21) “O educador
baiano, Anísio Teixeira, foi o precursor da Escola de Tempo Integral, construindo um dos mais
consistentes e debatidos modelos de escola de tempo integral no Brasil”, implementando o
Centro de Educação Carneiro Ribeiro (Escolas parque), da década de 1950, buscando uma
educação integral como formação educacional e social. Porém, na década de 1960 durante a
ditadura, essa ideia foi deixada de lado por conta do militarismo autoritário, colocando
restrições e impedindo seu desenvolvimento.
Na década de 80, em que é marcada pelo fim da ditadura e por uma nova constituição,
em que a educação necessitava de políticas públicas, para assim cumprir seu papel, foi
implementado os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), por Darcy Ribeiro, que já
tinha a pretensão de escolarização em tempo integral, segundo Menezes e Santos (2001, não
paginado) “ O objetivo era proporcionar educação, esportes, assistência médica, alimentos e
atividades culturais variadas, em instituições colocadas fora da rede educacional regular.” que
são voltadas para as crianças de classes mais baixas, inspiração nas escolas parque de Anísio
Teixeira, de 1950.
A partir disso, os esforços da educação integral vêm sendo desenvolvido, percebe-se
que as políticas educacionais no Brasil têm um caráter muito expressivo, que apesar de se falar
por décadas, ainda apresenta dificuldade. Dessa forma, muitos programas e ações, foram sendo
criados para efetivar a Educação Integral, um deles foi o “Mais Educação”, criado pela Portaria
Normativa Interministerial nº 17/2007, e regulamentada pelo Decreto n° 7.083/2010 (MEC,
2014), uma concepção dos educadores de apoio e efetivação a Educação Integral.
Tratar de “Tempo Integral” na escola, é discutir e caminhar por vários pontos, além da
ampliação de espaço, do desenvolvimento humano e aprendizagem, temos o aumento também
da permanência do aluno na escola. É discutido, o que este aluno vai fazer na escola nesse
tempo integral e como tornar esse tempo qualitativo. Por isso, é muito debatido pelos
educadores como será feito, quais tipos de atividades devem ofertar, e é questionado se esse
tempo será totalmente proveitoso para o aluno. Como já sabemos:
[...] as classes média e alta têm meios de proporcionar uma educação ampliada
a seus filhos, mediante a matrícula em estabelecimentos de ensino privado,
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bem como o acesso e fruição de diversos outros espaços-oportunidades
culturais, privados e públicos (GONÇALVES, 2006, p. 136).

Os alunos de escolas particulares com classe média alta já possuem uma educação
integral, pois a maioria já frequentam depois das aulas, reforços, cursos, aulas adicionais,
ocupando todo seu dia com atividades culturais e educacionais, e que pode ser visto como
atividade educacional integralizada, pois, este indivíduo passa todo o seu dia dedicado a algo
que lhe fornece aprendizagem e conhecimento, mesmo não estando presente na escola, mas,
está inserido em outros espaços educacionais.
Algumas maneiras de tornar esse tempo de qualidade no ambiente escolar, é ofertar
cursos relacionados as práticas profissionais, disciplinas técnicas, atividades extracurriculares
podendo ser relacionado a esporte ou cultura e que ajude os alunos a desenvolver suas
habilidades, não apenas escolar, mas, pessoal e profissional, deve permitir ao aluno uma
autonomia de segmentos educacionais, dar a ele escolhas da sua aprendizagem, e
principalmente deve ser elaborado espaços de repouso, bibliotecas e refeitórios que atendam a
demanda da escola.
O contexto de Educação para todos vem sendo debatido durante muito tempo na história
do Brasil, como podemos observar dentro do histórico das políticas públicas educacionais, que
possuem como ponto principal o acesso a todos, em cada ação ou programa trabalhado durante
a história observamos a busca pelo aproveitamento do tempo do aluno, o tempo de estadia
dentro da instituição, sempre foi almejado pelos educadores de forma positiva para o
desenvolvimento pessoal e cidadão. Para fomentar essa educação para todos por meio da
educação integral, temos o Programa Mais educação, que é um dos objetivos do PDE, criado
em 2007 e desde 2008 está colaborando no avanço do ensino integral, voltada para o ensino
público estadual e municipal, buscou apoiar a inserção de tempo integral.
O objetivo é contribuir para a educação integral de crianças, adolescentes e
jovens, mediante a articulação de ações, projetos e programas da União com
propostas e práticas curriculares das redes públicas de ensino básico. Propõese a apoiar a ampliação dos tempos e espaços educativos e a extensão do
ambiente escolar mediante realização de atividades nas unidades escolares ou
em outros ambientes socioculturais no contraturno (BARRETO, [201-?], não
paginado).

Ampliando as oportunidades educativas aos jovens, as escolas integrais colaboram na
reestruturação curricular em colaboração com a gestão escolar. O novo “mais educação” pela
Portaria MEC nº 1.144/2016, tem como objetivo “[...] melhorar a aprendizagem em Língua
Portuguesa e Matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de
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crianças e adolescentes” (MEC, [20--], não paginado). Não se diferenciando muito do antigo,
busca melhorar o desempenho educacional dos estudantes com uma jornada maior de
letramento, evitar a evasão e reprovação, ajudar na aprendizagem dos estudantes nos anos
iniciais e assim ampliar sua estadia na escola.
Inicialmente no histórico do tempo integral, temos o Manifesto dos Pioneiros que tem
como precursor Anísio Teixeira um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro que
idealizou a educação para todos e criou as Escolas Parque na Bahia que tinha como proposta a
educação integral de qualidade (NUNES, 2001). Assim:
As escolas criadas por Anísio e a geração de educadores à qual pertenceu,
tanto nos anos 30 quanto nos anos 50 e 60, não foram vistas pelos alunos que
as freqüentaram como locais de confinamento. Pelo contrário, constituíram a
possibilidade de reapropriação de espaços de sociabilidade crescentemente
sonegados às classes trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes
empurravam para a periferia da cidade. Para muitos desses alunos, essas
escolas foram a única abertura para uma vida melhor (NUNES, 2001, p.12).

Dessa maneira, podemos prosseguir com essa visão nos dias de hoje, em que a escola
seja vista como espaço de aprendizagem, espaço social em que o aluno tenha liberdade e
igualdade, como uma maneira de ajudar e encaminhar os alunos principalmente de classes mais
baixas que são submetidos muitas vezes a violência, e a escola integral vai ter o papel de dar
oportunidades a essas crianças e jovens de uma vida melhor.
A educação em tempo integral no âmbito escolar é mais que uma forma de
democratização do ensino, constitui-se, ainda, como uma garantia à
permanência do aluno na escola, uma vez que a aprendizagem através de
projetos esportivos, artísticos, de letramento, meio ambiente, socialização,
entre várias outras possibilidades, é uma oportunidade que faz a diferença para
crianças e jovens, e reduz consideravelmente os índices de evasão, repetência
e desistência escolar (MENDONÇA; LOBATO; FARIA, 2013, p. 44).

Na LDB de 1996, art. 34 aborda o ensino de tempo integral, trazendo o aumento da
jornada escolar, e no inciso dois que retrata sobre o ensino fundamental integral “O ensino
fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de
ensino” (BRASIL, 1996, art. 34). Então podemos ver que fica a critério das instituições
introduzir o tempo integral no ensino fundamental apesar de ser mais indicado por ser as séries
iniciais e de maior aproveitamento intelectual do aluno.
O PNE de 2001, defende a ideia de tempo integral, em pelo menos metade das escolas
públicas, buscando ampliar as perspectivas dos alunos e possuindo maior foco no ensino médio
garantindo isonomia e qualidade. É um modo de conseguir alcançar bons resultados na
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educação, não apenas pela ampliação do tempo, mas pela ampliação do modo de educar. Deve
seguir três pontos importantes de ampliação, a do tempo que é necessário para uma educação
mais aprofundada, ampliação de aprendizagem de maneiras que serão ofertadas aos alunos e
ampliação dos setores da escola, exemplo a biblioteca, instituições externas com ações que
ajudem nesse tempo do aluno na escola que irão colaborar na aprendizagem do aluno.
O programa municipal aponta para a complementação das oportunidades de
aprendizagem, por meio da oferta de atividades educativas diversas,
articuladas à otimização do espaço escolar e dos demais espaços públicos
municipais, caracterizando um turno complementar (GONÇALVES, 2006, p.
130).

Podemos entender, com a ampliação da carga horária, expande também a viabilidade do
conhecimento, por isso, devem ser traçadas metas visualizando o aluno e a grade curricular da
instituição, tendo em vista sempre a qualidade desse tempo. E não apenas isso, mas toda a
estruturação da instituição, como estrutura física que comporte os estudantes durante todo dia,
recursos materiais e recursos humanos, profissionais adequados que permitam a interação
durante o dia.
Na resolução do CNE (2010), art. 36 traz a definição de educação integral “Considerase como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 (sete) horas diárias, no
mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e quatrocentas) horas”
(MEC, 2010, p. 11) sabemos que as escolas hoje em dia seguem uma demanda de 4 a 5 horas
diárias, a ampliação dessa carga horária se torna um imenso desafio para os gestores,
educadores em adaptação e recursos. Há muito tempo este termo é trabalhado, e temos hoje em
dia uma escola de tempo integral que proporciona muitas oportunidades como veremos na
citação a seguir.
No que tange às novas gerações, entende-se por educação integral aquela que
propicia o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e que acontece
por meio de situações de aprendizagem que oportunizam, simultaneamente, a
ampliação de capacidade para a convivência e participação na vida pública; a
ampliação de repertórios de competências e habilidades e o acesso e o usufruto
aos serviços sociais básicos (SHE; GOUVEIA; FERREIRA, 2009, p. 6).

Possui uma diferença entre educação em tempo integral e a educação integral, consiste
na ampliação da jornada escolar em uma instituição de ensino, mantendo ainda por alguns um
modelo clássico de apenas aumento escolar e curricular, pois como sabemos o foco é o
desenvolvimento do alunos e apenas por meio de disciplinas integrais não terá resultados, devese buscar atividades extracurriculares com ofertas de oficinas, esportes, atividades culturais,
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danças podendo intercalar manhã/tarde e são atividades que permitem a interação e socialização
do aluno já que a visão desta política é acabar com a exclusão e aumentar a inclusão tornando
a escola um ambiente acolhedor e social.
A educação integral, não é apenas o desenvolvimento da criança e do jovem de maneira
integral na escola, mais em todas as experiências educativas que eles têm acesso, a não se limitar
apenas na instituição que estuda mas nos ambientes que frequentam, em casa, a igreja e outros
setores que fazem parte do cotidiano desses jovens, não pensando também apenas no tempo
mas na qualidade de ensino, então essa educação integral é bem vista em termos de socialização,
integração e uma abordagem atual.
Vemos que as escolas precisam se reconfigurar para se adequar a este tipo de ensino,
Barreto ([201-?], não paginado) diz esperar que “[...] as escolas de tempo integral repliquem o
conteúdo das práticas escolares, mas ampliem tempos, espaços e conteúdos por meio da
contribuição de outras áreas sociais e das organizações da sociedade civil”, não dependendo
apenas da instituição mais todos os órgãos governamentais precisam colaborar no
desenvolvimento desta política. De modo geral, observamos que muito é discutida as
finalidades da educação integral, uns tratam da valorização do tempo e a formação integral do
indivíduo, outros discursos veem como uma solução para os problemas sociais, e como uma
oportunidade de melhorar a vida do aluno e da sua família, pois muitos veem como uma política
pública social. Assim,
Alguns pensam educação integral como escola de tempo integral. Outros
pensam como conquista de qualidade social da educação. Outros, como
proteção e desenvolvimento integral. Alguns a reivindicam a partir das agruras
do baixo desempenho escolar de nossos alunos e apostam que mais tempo de
escola aumenta a aprendizagem... Alguns outros a vêem como complemento
socioeducativo à escola, pela inserção de outros projetos, advindos da política
de assistência social, cultura, esporte (CARVALHO, 2006, p. 7).

Com isso, vemos que estamos constantemente em busca de conceitos, locus e como esta
política integral tem em vista, grande parte em acabar com problemas sociais e ajudar as
famílias possibilitando aprendizagem, igualdade e socialização principalmente para as famílias
de baixa renda. Pode ser analisada também como uma Política social, e apenas um complemento
à educação escolar.
Em visibilidade de todos os conceitos, pode-se ver a Política de Tempo Integral como
um direcionamento às pessoas com vulnerabilidades socioeconômicas já que possui esse ponto
de vista social buscando ajudar alunos com atraso escolar, reduzir evasão e repetição, auxiliar
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famílias de baixa renda ou que faça parte de algum programa do governo, assim como o baixo
rendimento escolar.
Diante disto, vemos uma solução temporária para sanar estes problemas, uma vez que
não são apenas de responsabilidade pedagógica. Então podemos dizer que esta política não é
fruto apenas das políticas públicas educacionais, mas também das políticas públicas sociais,
uma vez que considera a transformação social que esta política pode causar. De tal forma, temos
que avaliar quais critérios estão sendo estabelecidos para o desenvolvimento deste modelo
educacional, e se atende a todos os espaços, cidade, campo, capital. Tem que ser analisada cada
realidade para adequar o tempo integral e que não falte nenhum recurso para a realização assim
como o aproveitamento de outros ambientes educacionais.
É importante ressaltar o caráter educativo do espaço-tempo escolar, pois
muitas discussões a respeito da extensão do tempo, para o desenvolvimento
das aprendizagens de crianças e jovens, consideram, prioritariamente, outros
espaços educativos, existentes além da escola (GONÇALVES, 2006, p. 131).

Espaços como bibliotecas, museus, centro educativos e outras ambientes, apoiam as
atividades que são desenvolvidas dentro da escola possibilitando o aumento não apenas do
tempo mais da aprendizagem do aluno, que qualifica a ampliação dessa carga horária. Acreditase que encontrar as instituições que aderiram a Política de Tempo Integral tanto de nível
municipal, estadual, federal, os desafios sempre vão acompanhar os educadores e gestores.
Tendo em vista que aos poucos está aumentando os direitos a educação das crianças e
jovens, sabemos que a escola não pode ser vista como a única a cumprir essa proposta, a
comunidade em que esses jovens estão inseridos também devem colaborar na sua evolução. A
escola esteve muito tempo seguindo um ensino sistematizado, e com essa Educação integral
como função social, se torna uma dificuldade tanto na modificação da instituição, como dos
gestores e educadores que já seguem o modelo antigo de ensino e isso vai depender de todos
como conjunto.
A aprendizagem nesse novo modelo vai além do educador, vai estar no modo como é
planejado este novo modo de ensinar, tudo vai depender do modo como a escola/comunidade
se comunica e neste cenário a escola não tem apenas o papel de formar o cidadão mais de ofertar
novos métodos educativos.
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2.2 EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NA CIDADE DE CRATO
Na cidade do Crato, no ano de 2016, foi iniciada em duas escolas estaduais a Educação
de Tempo Integral - ETI, em 2018 uma escola municipal e três estaduais aderiram a essa
proposta, mais escolas estaduais estão se tornando integrais, algumas de caráter experimental,
introduzido apenas em parte a integralidade no ensino. Grande parte já estão com Ensino Médio
em Tempo Integral, assim como as escolas de ensino profissionalizante, veremos no quadro
abaixo o quantitativo de escolas integrais na cidade do Crato:
Quadro 1 - Escolas integrais do Crato
Escola

Carac. Gerais

Gestores

EEFM Estado da Escola Estadual localizada no Pedro João
Bahia
bairro Pinto Madeira, aderiu ao Oliveira
ensino integral em 2018.
EEFM
Barreto

Site/Blog
de http://escolaestadodaba
hiacratoceara.blogspot.
com/

Juvêncio Escola Estadual localizada no Rejane
Maria http://juvenciobarretocr
bairro Batateiras, aderiu ao Bezerra Sóter
ato.blogspot.com/p/equ
ensino integral em 2018.
ipe-escolar.html

Colégio Estadual Escola Estadual localizada no Marcos Aurélio Não possui
Wilson Gonçalves
bairro Pimenta aderiu ao ensino Gonçalves
da
integral em 2017.
Silva
Liceu
Prefeito Escola estadual, que se localiza Jackson Carvalho
Raimundo
C. no bairro Novo Crato. Aderiu
Bezerra de Farias
em 2016 ao ensino integral.

Não possui

EEFM Polivalente Escola estadual, se localiza no Maria
Tereza http://eefmpolivalentec
Governador Adauto bairro Seminário. Aderiu em Alencar Ribeiro
rato.blogspot.com/
Bezerra
2017 ao ensino
integral.
Escola 18 de Maio

Primeira escola municipal do
Crato a aderir ao ensino Gorete de Alencar
integral, localizada no Centro
da cidade aderiu em 2018 ao
ensino integral.

Não possui

Escola Estadual de Escola
estadual
http://eeepmariavioleta
Educação
profissionalizante, localizada José Roberto de .wixsite.com/eeepmari
Profissional Maria no bairro São Miguel.
Oliveira
avioleta/admissions
Violeta Arraes de
Alencar Gervaiseau
E.E.E.P
Governador
Virgílio Távora

Escola
estadual Antônia
Cyra
profissionalizante, localizada Esmeraldo Arraes https://eeepvirgiliotavo
no bairro Seminário.
ra.wordpress.com/

Fonte: elaborado pela autora (2018)
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Foi publicado a Portaria do MEC nº 1.145/2016, com intuito de fomentar a
implementação do Tempo Integral, que segundo o MEC “Para aderir ao programa, as
secretarias estaduais de Educação precisam atender ao número mínimo de 2,8 mil alunos e
apresentar projeto pedagógico, a ser avaliado pelo MEC” (MEC, [20--], não paginado), essa
portaria vai orientar as instituições em como deve ser ofertado o ensino, da recomendações de
como deve estar o corpo pedagógico e a infraestrutura da instituição e que foi criada pela
Medida Provisória nº 746/2016 tratando sobre currículo e modalidades.
A meta do Governo do Ceará é universalizar o ensino integral, investindo bastante desde
2016, numa entrevista com o governador Camilo Santana para o Diário do Nordeste no ano de
2017, em que afirma: “Nosso objetivo é que todas as escolas do Estado sejam EEMTIs a médio
e longo prazo. Até 2018, nosso planejamento é dobrar o número de escolas nesse perfil. Para
isso, será necessária a construção de novas escolas e a adaptação de prédios já existentes”
afirma, para ele é necessária uma reconfiguração das escolas existentes, e a criação de novas
para ofertar o ensino integral de forma eficiente, cada instituição deve se adaptar a essa
modalidade.
Seguindo a lei nº 16.287/2017, que o Governador do Ceará determina para o ensino
médio das escolas públicas estaduais o ensino integral:
Art. 1º Fica instituída a Política de Ensino Médio em Tempo Integral no
âmbito da Rede Estadual de Ensino do Ceará objetivando a progressiva
adequação das escolas já em funcionamento, ou que vierem a ser criadas, para
a oferta de Ensino Médio em Tempo Integral, com 45 (quarenta e cinco) horas
semanais (CEARÁ, 2017, art. 1, não paginado).

A inserção da ampliação da jornada escolar para os estudantes do Crato ainda é muito
recente, e se encontra em estado de implementação, iniciou sua primeira escola integral em
2016 juntamente com o projeto piloto do Estado do Ceará em implementar tempo integral, e a
partir daí mais escolas estaduais e municipais estão aderindo a este ensino, cada instituição está
buscando se adaptar, aumentando seu espaço e corpo docente. Desde 2016, já são sete escolas
estaduais, uma municipal e duas profissionalizantes integrais, todas públicas. As escolas
iniciaram a implantação com os primeiros anos de ensino médio, e aumentando sucessivamente,
de acordo com o que vai sendo verificado, a boa qualidade e evolução do ensino. Entre escolas
públicas são apenas 8 contabilizadas como integrais, porém já existem vários particulares que
ofertam esse ensino há algum tempo.
Uma das ações voltadas ao ETI é realizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) do
Crato, é o “Programa de Habilidades de Estudos (PHE)” e “Tempo Integral”, com foco nos
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estudantes de escolas públicas, do ensino fundamental e com renda familiar mensal bruta de até
3 (três) salários mínimo, segundo o Sesc (2017, não paginado) “O objetivo é promover a
interação de todos os envolvidos com o meio social, artístico, cultural e científico,
proporcionando a apropriação e recriação dos conhecimentos para que superem as barreiras na
aprendizagem escolar”, a escola integral coloca o estudante dentro da escola durante o dia, esse
projeto busca modificar as atividades que serão trabalhadas com os estudantes.
Outra parceria é da Educação com a Saúde, realizada em 2018 para vacinação das
crianças, O MEC ([20--], não paginado) explica que essa parceria tem como objetivo “[...]
contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção
e atenção à saúde, no enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento da criança e dos jovens da rede pública de ensino”, foi realizado através do
Programa Saúde na Escola (PSE), promovendo assim a prevenção dos estudantes.
Outra ação presente no Crato, é um projeto realizado pela ONG, presente no distrito de
Ponta da Serra em Crato, pelo Projeto Verde Vida que ganhou a 9ª edição do Prêmio ItaúUnicef, o qual colabora, principalmente, com as crianças e jovens das zonas rurais do com a
educação integral, realizando atividades culturais, lazer, esporte entre outros. Essa ONG realiza
também Seminários de Educação Integral do Crato (CE), reunindo educadores da cidade para
juntos discutirem o tema e ações que podem ser trabalhadas nas escolas, como esses gestores
podem colaborar para esse ensino.
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3 REFLEXÕES ACERCA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
A biblioteca escolar possui um histórico de ausências de registros e informações acerca
de seu desenvolvimento. Com base em alguns estudos, pode ser encontrado alguns traços da
biblioteca escolar. Iniciou sua história em 300 a.c. com Aristóteles, que fundou em Atenas a
primeira e mais importante biblioteca antes da biblioteca de Alexandria, estudo realizado por
Velho et. al. (2003), traz que:
No Liceu que fundou em Atenas, Aristóteles estabeleceu, pela primeira vez,
uma íntima ligação entre a escola e esse novo espaço intelectual que é a
biblioteca. Que outras razões não existissem, Aristóteles constituiria, só por
esse gesto, uma das grandes figuras que marcou a história da escola (VELHO,
2003, não paginado).

Outro marco, foi a biblioteca escolar na civilização árabe, constituída de vários
manuscritos e livros científicos, com acesso dos professores e alunos, foram construídos várias
bibliotecas nas escolas em quase toda a civilização. Houve também as bibliotecas dos mosteiros
que serviam de bases para estudos que iam ser ensinados e repassados nos estudos religiosos
em mosteiros e conventos.
Para Velho et. al. (2003, não paginado) “O Renascimento marcou o declínio das
bibliotecas de tipos monástico: as primeiras colecções particulares dos humanistas podem ser
consideradas como o ponto de partida das bibliotecas modernas”. As bibliotecas estão em
reestruturação, com grande papel no ensino aprendizagem na colaboração da leitura crítica e no
desenvolvimento do aluno em educar, informar, promover cultura e como apoio às atividades
escolares. No Brasil teve seu desenvolvimento no período da colonização, quando os
portugueses vieram e com seus estudos religiosos montaram escolas e as bibliotecas escolares.
A partir disso, pode-se entender que as primeiras bibliotecas escolares no Brasil foram voltadas
para ensino religioso, fundadas pelos jesuítas que traziam livros de Portugal.
Os jesuítas sempre enriqueceram suas livrarias não somente por causa de suas
necessidades pessoais, mas, principalmente, pelas responsabilidades que
tinham nos seus seminários e colégios, onde recebiam alunos para o
aprendizado desde as primeiras letras até os cursos de Filosofia, que se
equiparavam a verdadeiras faculdades (MORAES, 1979, p. 5).

Possuía livros de todos os graus de ensino, e após Marquês de Pombal expulsar os
jesuítas, as biblioteca e escolas foram abandonadas e causando o desabamento das bibliotecas
escolares. A biblioteca escolar ocupa na sociedade atual um papel significativo pois priorizam
o desenvolvimento estudantil, ajuda o desenvolvimento crítico, trabalha com diversos níveis
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escolares por isto cresce juntamente com seus usuários, depositando no profissional
bibliotecário a função de educador, por ser o mediador da informação.
Acreditamos que as bibliotecas escolares podem desempenhar um papel
fundamental para o reforço da escola inclusiva, com base na gestão dos
recursos de informação através de estruturas e redes, contribuindo para o
desenvolvimento das diferentes literacias, garantindo o acesso, de todos à
informação e ao currículo (PIRES, 2017, p. 2).

Pode ser um facilitador, com um trabalho colaborativo junto com a gestão da escola,
apoiando os alunos e professores, no desenvolvimento da aprendizagem e ajudando a mudar as
formas de ensinar e de trabalhar com suportes variados. Sempre colaborando nas atividades
escolares e promovendo a igualdade, devendo possuir materiais que atendam a educação
especial, se tornando inclusiva e permitindo o acesso à informação, promovendo o ensino e
aprendizagem para todos.
A biblioteca escolar tem um papel importante dentro de uma instituição de ensino, pois
seus recursos contribuem para o desenvolvimento dos alunos, facilitou o acesso ao
conhecimento, dá suporte às atividades curriculares da escola, e também ao lazer pessoal de
leitura. Mas no contexto escolar sabemos das dificuldades em que este tipo de biblioteca
enfrenta e o profissional Bibliotecário, pois, muitas vezes são inibidas as atividades e serviços
que podem ofertar aos alunos.
A biblioteca pode oferecer apoio na pesquisa escolar, ajudando a encontrar materiais
que estejam sendo buscados independente do suporte físico ou digital, colaborar nas leituras de
lazer, oferecendo livros paradidáticos que mais interessem aos alunos, não apenas seguindo a
literatura escolar. A biblioteca deve estar inclusa em todas as atividades de planejamento de
uma Escola, principalmente no seu papel de educar e disseminar informação seja ela da grade
curricular, seja ela utilitária. Deve instigar a leitura estimulando os alunos a aprender,
desenvolver seu lado crítico e aprendizagem.
A escola tem como objetivo principal, incentivar as habilidades e competências
necessárias para que os alunos desenvolvam e utilizem em todos os campos de sua vida pessoal,
profissional e em sociedade. Dessa forma o bibliotecário, junto com a gestão da escola
procuram proporcionar atividades e projetos que ajudam a desenvolver todas essas
competências, disponibilizando recursos e trabalhando juntos, por isso também a importância
do profissional nesse âmbito, assim saberá melhor como colaborar nesses desenvolvimentos. É
um espaço onde o aluno pode produzir conhecimento e receber suporte para pesquisa, mas pode
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ser também um espaço de formação humana, com ensinamentos de cidadania. De acordo com
o Manifesto da IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar.
A biblioteca escolar é um espaço de aprendizagem físico e digital na escola
onde a leitura, pesquisa, investigação, pensamento, imaginação e criatividade
são fundamentais para o percurso dos alunos da informação ao conhecimento
e para o seu crescimento pessoal, social e cultural (IFLA, 2015, p. 19).

O sentido de digital, é em consonância com as pesquisas escolares, e bases de dados que
o profissional bibliotecário venha a trabalhar com alunos da escola, neste sentido é
indispensável a presença da biblioteca para a formação do aluno para sua maior independência
nos estudos e criação do senso crítico. Necessita do profissional adequado com formação em
biblioteconomia e um acervo diversificado e de qualidade, para aumentar a aprendizagem do
aluno e qualificar a biblioteca em termos pedagógicos, pois, este profissional tem a capacidade
de ofertar atividades e sabe organizar o espaço de forma que os alunos consigam buscar as
informações que precisa.
Neste sentido a biblioteca escolar deve realizar uma política para embasar as ações
dentro da instituição e um plano para desenvolvimento, mantendo a Biblioteca atualizada e em
desenvolvimento. A Biblioteca na Escola utiliza vários recursos que se relaciona a pesquisa e
acesso às fontes de informação, usando tecnologia ou mesmo acervo físico, e através disso criar
no usuário um pensamento crítico e autonomia de pesquisa, depositar no usuário o prazer da
leitura, colaborar para um melhor relacionamento interpessoal por meio de projetos, tudo isso
só é possível com o Bibliotecário sendo o facilitador de todas essas capacidades. A missão deste
tipo de biblioteca, vai depender muito da instituição em que está inserida, dos recursos e do
contexto da educação.
A criança que possui o contato com a leitura desde pequena, cria-se o hábito de ler e
modifica totalmente sua formação, o modo como se expressa e se comunica. A Biblioteca
Escolar é importante na educação pois transmite aos seus usuários um lugar diferenciado, com
um acervo diverso, que proporciona à criança conhecimento de um mundo diferente, sendo de
extrema importância na alfabetização. Sendo importante para o desenvolvimento do aluno com
projetos de leituras, rodas de versos, ações que estimulem o cognitivo da criança, aumentando
a frequência do aluno neste ambiente através de atividades educacionais, melhorando assim a
forma de ler, de aprender e de se comunicar, também permitindo a pesquisa e conhecimento.
A biblioteca escolar é parte integrante do sistema de educação, e como tal não
está isolada dos problemas que atingem o setor. Pelo contrário a falta de
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recursos causa deficiências e a biblioteca não pode cumprir com qualidade o
seu papel na formação dos estudantes (MORAIS, 2012, p. 14).

Uma Biblioteca Escolar deve possuir espaço físico adequado para atender seu público,
a maioria se encontra em salas apertadas e sem adaptação. Para Pimentel, Bernardes e Santana
(2007, p. 28) “O ideal é que as instalações da biblioteca fossem abrigadas em um prédio próprio,
projetado para esse fim, em local de pouco barulho e de fácil acesso às pessoas”, dessa forma
permite que todo espaço seja aproveitado da melhor maneira, podendo suportar o acervo
necessário e bem expostos para os alunos, manter sempre um ambiente claro, para a boa
visibilidade, buscar conservar o espaço e o acervo, sempre mantendo limpo e permitindo a livre
circulação das pessoas. O mobiliário deve atender estudos em grupos maiores, menores e
individuais, e espaços reservados a trabalhos da escola em que os alunos possam conversar.
Ele deve ser projetado para o tamanho do ambiente, de forma que acomode o
acervo e os equipamentos que serão adquiridos pela biblioteca. Os móveis
podem ser de madeira ou aço. Os de aço são mais resistentes e oferecem maior
segurança na armazenagem dos livros e evitam a retenção da umidade. Os de
madeira são de baixo custo e devem ser reforçados para suportar o peso dos
livros. Além disso devem receber tratamento contra a infestação de insetos
(PIMENTEL; BERNARDES; SANTANA, 2007, p. 30).

Tudo na biblioteca deve ser bem projetado e planejado para melhor atender seus alunos.
Deve ser um ambiente bem sinalizado para que o aluno encontre o que precisa, onde se encontra
o atendimento, o que deve ou não ser feito na biblioteca, saída de emergência, horário de
funcionamento da biblioteca que deve estar de acordo com os intervalos que os alunos possam
ir e principalmente a sinalização das estantes para encontrar os livros, dando ao seu aluno
autonomia, tudo isso deve estar regulamentado.
O acervo deve ser selecionado de acordo com a necessidade dos alunos, professores,
qual tipo de livro e seu conteúdo, ver quais critérios para seleção, fazendo um estudo de usuário.
Para Pires (2004, p. 10) “[...] o estudo de usuários é uma investigação que objetiva identificar
e caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários reais
e/ou potenciais de um sistema de informação”. O momento da aquisição é o que vai qualificar
o seu acervo, se vai ser adquirido por compra, doação ou permuta. Geralmente as escolas
públicas não recebem subsídio para realizar compra e manter o acervo atualizado, por isso a
doação e permuta são as maneiras mais utilizadas. O descarte nesta biblioteca é de extrema
importância, pois geralmente os livros ficam desatualizados rápidos, às vezes são utilizados
apenas em um período determinado.
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Para controle do acervo, deve ser adquirido pela escola um catálogo dos livros, seja ele
físico ou online, porém o online tem uma eficiência maior na busca, e na realização dos serviços
e tem programas voltados para a biblioteca escolar e muitos softwares gratuitos que com o
profissional bibliotecário inserido nesta biblioteca será realizado de maneira muito eficaz.
Geralmente os livros das escolas são organizados por cores, ou por assunto, e possuem
vários tipos de coleções como de referência que são dicionários, enciclopédias, livros de
literatura e didáticos, periódicos relacionados a jornal e revistas, CDs e DVDs, fica perceptível
nas visitas as bibliotecas escolares que não seguem uma norma específica de organização de
seu acervo. Vários suportes são trabalhados dentro das bibliotecas, e a organização destes vai
depender do profissional inserido na instituição. O processamento técnico deste tipo de
biblioteca, é muito importante, merecendo uma atenção maior, pois o usuário buscará mais o
bibliotecário para aprender a utilizar as ferramentas para buscar o material desejado, sendo um
atendimento de forma mais direta e atenciosa, necessitando assim sempre um treinamento no
caso de utilizar a CDD, código de classificação do livro, o Código de Catalogação AngloAmericano (AACR2) para a catalogação e o uso de catálogo online, será uma tarefa obrigatória
da instituição e biblioteca treinar seus usuários na busca do material. Em caso de escolas com
crianças menores, se aconselha o uso por cores ou ordem alfabética que facilitará mais a busca
pelas crianças.
A Biblioteca Escolar, pode oferecer diversos tipos de serviços e produtos, voltados tanto
para a comunidade escolar como para a comunidade externa. Pode trabalhar com contação de
história, hora do conto, teatros, orientações a pesquisa escolar ou mesmo o autor do mês, pode
ainda ter feira de livros, exposições e várias atividades trabalhadas neste ambiente. Para
Bernardi e Barros (2009, não paginado) “As diretas são ministradas por profissionais da
biblioteca; já nas indiretas o professor se utiliza do espaço e serviços da biblioteca”. Serviços
que são imprescindíveis a este tipo de biblioteca são a pesquisa escolar e a ajuda na busca por
materiais de referência. Pode trabalhar ainda com informações utilitárias, que são informações
importantes para a comunidade sobre vários temas, como saúde, educação, cultura, eventos da
escola, eventos na cidade entre outros, necessitando sempre estarem atualizadas, trabalhar
eventos culturais em parcerias com outras instituições, o papel mais importante da biblioteca
escolar, que envolve todos esses serviços é ser uma mediadora de informação.
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3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS A BIBLIOTECA ESCOLAR
Analisando os tópicos anteriores, percebemos que a educação e a biblioteca escolar são
um direito social junto com o processo de ensino, e que o Estado busca e fundamenta por meio
de leis e regulamentações que traga melhorias para as escolas, assim, temos as políticas públicas
com intuito de melhorar o contexto social, cultural e cidadão da sociedade. Dessa forma, será
apresentado abaixo algumas políticas públicas que colaboram com a implementação da
biblioteca escolar com distribuição de acervos e colaboração técnica.
O Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), foi instituído em 1997 e tem como
objetivo, segundo o MEC ([2010]), “[...] de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura
nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa
e de referência”. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC)
define diretrizes e realiza a seleção dos títulos e, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) adquire e distribui pelas escolas. As editoras, separam gêneros e segmentos
que são distribuídos para seus respectivos níveis educacionais, na escolha do assunto sempre
buscam livros nos quais estejam adequados eticamente. As escolas participam de uma seleção,
e se selecionada recebe gratuitamente estes livros, só deverá estar cadastrada no Censo Escolar
e preencher requisitos expostos nos editais.
Segundo o INEP (2015, não paginado), o Censo Escolar “[...] é o principal instrumento
de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico
educacional brasileiro nessa área”, nele são cadastradas todas as escolas para levantamento
quantitativo e rendimento escolar dos alunos matriculados, em que é definido com base nesses
parâmetros a situação educacional do país, estado e município. Porém o PNBE foi suspenso no
ano de 2015 e com previsão de retomada em 2016, mas até o momento não foi realizado editais.
O Programa Nacional Biblioteca do Professor mais conhecido como PNBE do
Professor, para o MEC ([2010], não paginado) possui o objetivo de “[...] adquirir obras de
referência para ajudar os professores da educação básica regular e da educação de jovens e
adultos na preparação dos planos de ensino e na aplicação de atividades em sala de aula com os
alunos” possuindo acervo em todas as categorias de ensino, orientando o ensino e o acesso a
estas obras na rede pública, em toda a educação básica e para o Ensino de Jovens e Adultos
(EJA) e, possui critérios de atendimento de acordo com o número de alunos da instituição,
determina assim o tamanho do acervo que vai ser disponibilizado, é um programa
complementar do próprio PNBE, e que são disponíveis livros específicos para os professores,
contribuindo para o planejamento das aulas sendo uma ferramenta a mais para o ensino.
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Este Programa colabora para o incentivo a criação de bibliotecas dentro das escolas
públicas, disponibilizando livros para montar o acervo necessário, incentiva também a leitura e
a realização de diversos projetos que permite cada vez mais o aluno conhecer a biblioteca e
aumentar seu interesse pela leitura. Sem o programa podemos observar o quanto prejudica as
escolas e alunos, por ter acervo desatualizado e livros escassos pelo tempo, desinteressa ainda
mais os que não frequentam e causa tristeza a quem gosta de leitura, outro prejudicado são
editoras que dependiam disto.
O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), foi instituído pela Portaria Interministerial
nº 1.442, de 10 de agosto de 2006 e em 2011 foi instituída pelo decreto nº 7.559 que dá uma
dimensão maior ao PNLL, que no artigo primeiro da Portaria nº 1.442/06 trata sobre o tempo e
finalidade:
Art. 1º - Fica instituído o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), de
duração trienal, tendo por finalidade básica assegurar a democratização do
acesso ao livro, o fomento e a valorização da leitura e o fortalecimento da
cadeia produtiva do livro como fator relevante para o incremento da produção
intelectual e o desenvolvimento da economia nacional (BRASIL, 2006, não
paginado).

O Ministério da Educação mostra que o plano possui quatro eixos norteadores, o de
Democratização do acesso a todos aos livros e leitura; Fomento à leitura e à formação de
mediadores que busca pessoas que incentivem a leitura e criem novos leitores; valorização da
leitura e da comunicação, que é sobre o valor do livro na construção da cidadania e o
desenvolvimento da economia do livro em sentido de suporte físico e valor econômico dos
livros. O PNLL vem da grande credibilidade a leitura em formação humana com base nos eixos
citados acima. Assim,
O Plano contribuiu fortemente para fazer da leitura uma das principais
políticas culturais do Ministério da Cultura (MinC), fato que se expressa no
impressionante salto de investimentos na área do livro e da leitura – cerca de
6 milhões em 2003 para uma média total de aplicações, em 2008 e 2009, de
cerca de 100 milhões (MARQUES NETO, 2010, p. 49).

Colaborando para o uso da literatura, e ofertando lugares que possam disponibilizar esse
serviço, como bibliotecas, centro de leituras, e o mais importante o acesso dos livros, colabora
também para as editoras e empresas de venda de livros. E com este plano, cada vez mais a visão
de leitura será incentivada na sociedade. O Programa Nacional de Incentivo à Leitura
(PROLER), tem por finalidade:
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Contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de
acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas. Isto implica articular
a leitura com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais
escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos
hábitos espontâneos da sociedade, constituindo, dentro e fora da biblioteca e
escola, uma sociedade leitora na qual a participação dos cidadãos no processo
democrático seja efetiva (PROLER, [20--], não paginado).

Foi elaborada pelo decreto n°519/1992, que disserta sobre objetivos desse programa,
quais mecanismos devem ser desenvolvidos e por quem será dirigido. Possui também o Decreto
Presidencial nº 8.297, de 15 de agosto de 2014 que vem alterar o Decreto 519 relacionando ao
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Está vinculada a Fundação Biblioteca Nacional e ao
órgão do Ministério da Cultura, para este programa ler é algo importante na sociedade atual,
sabendo diferenciar o saber ler com o hábito de leitura, em que apesar de apenas saber ler deve
praticar cotidianamente, para uma maior capacidade cognitiva. E que não adianta apenas formar
leitores se não estão sendo disponibilizados materiais que possibilitem esta cultura, reduzindo
assim a exclusão informacional.
O Pró-leitura na Formação do Professor, é um programa para aumentar a qualidade de
ensino do professores, foi implementado em 1992 em alguns estados do Brasil, sendo
inicialmente uma colaboração entre o MEC e a embaixada da França segundo o MEC ([20--],
não paginado) “[...] é um programa de formação continuada de professores para a melhoria da
qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino
fundamental”, é disponível para todos os professores da rede pública de educação básica, sendo
semipresencial para melhor se encaixar na rotina do professor, e possui cinco objetivos:
a) oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do ensino
fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de
língua portuguesa e matemática;
b) propor situações que incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como
processo contínuo de formação docente;
c) desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da
linguagem e de seus processos de ensino e aprendizagem;
d) contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada;
e) desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades,
Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino (MEC, [20--], não
paginado).

41

Com foco em português e matemática, vai colaborar na aprendizagem do professor,
permitindo maior domínio do assunto, ajudando na formulação de novas formas de transmitir
o conhecimento e maior compreensão, contribuindo também no aumento do interesse na
formação continuada na visão dos professores. Busca ampliar a vivência dos professores com
a escrita e hábito de leitura, aperfeiçoando as competências que já possuem.
O Plano Nacional de Leitura (PNL) é semestral, nele são recomendados livros para
instigar a leitura nas crianças, os editores se registram no Sistema do PNL, e uma equipe
qualificada escolhe quais melhores títulos para serem disponibilizados aos alunos. O plano se
encontra na etapa 2017-2027, que pretende:
Apoiar e fomentar programas especialmente vocacionados para favorecer a
integração social através da leitura, em diferentes suportes; a formação dos
diferentes segmentos da população - crianças, jovens e adultos; a inclusão de
pessoas com necessidades específicas; o desenvolvimento articulado de uma
cultura científica, literária e artística; e, ainda, o acesso ao saber e à cultura
com recurso às tecnologias de informação e comunicação (PNL, 2017, não
paginado).

Este plano visa a educação e cultura pelo acesso ao conhecimento e enriquecimento do
saber, colaborando também com outras ações e programas que permitem ainda mais a
efetivação da leitura no cotidiano das pessoas.
Em 2010, uma lei veio fundamentar a implementação e criação das bibliotecas nas
escolas, pois apesar do desenvolvimento do país, a biblioteca escolar é desconhecida pelos
gestores e educadores das escolas. A lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que propõe a
universalização das BE no país. Em seu parágrafo único, determina:
Parágrafo único. Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema
de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem
como divulgar orientações de guarda, preservação, organização e
funcionamento das bibliotecas escolares (BRASIL, 2010, não paginado).

Determina um prazo para implementar de dez anos e que tenha um profissional formado
em Biblioteconomia. Porém, faltam apenas dois anos para o término e ainda se nota a escassez
e a necessidade de uma biblioteca escolar, é discutido o aumento do tempo para implementação
por mais alguns anos para que seja realizada. Essa lei é de grande valia para os bibliotecários,
e principalmente para as escolas que aderirem, pois, adquirem uma oportunidade maior de
transmitir conhecimento aos seus alunos.
Criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016, o Programa Mais Educação tem como objetivo
“[...] melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por

42

meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de
permanência dos estudantes na escola” (MEC, [20--], não paginado), esse programa dá subsídio
às escolas que aderem ao Ensino de Tempo Integral (ETI), implementados nas escolas públicas
buscam atender além de atividades para aprendizagem de português e matemática, também de
lazer, esporte, artes.
Todas estas políticas estão voltadas às bibliotecas das escolas, buscando o aumento e
atualização do acervo, e disponibilização de conhecimento para aumento do hábito de leitura e
assim de um pensamento livre e crítico. Oferecendo sempre apoio pedagógico, com ações e
parcerias com várias instituições que permitem a concretização das Bibliotecas escolares no
cotidiano do aluno, não sendo apenas mais um setor da escola, que é abandonado e ninguém
utiliza, mas, se tornar um local frequentemente utilizado pelos alunos, funcionários e
professores, sendo bem visto pelos gestores e constantemente em desenvolvimento para
melhorar cada vez mais a aprendizagem de todos da instituição em que esta biblioteca está
inserida.

3.2 POSSÍVEIS QUESTÕES QUE NORTEIAM A BIBLIOTECA ESCOLAR
Sabemos que várias são as instâncias que a biblioteca pode trabalhar dentro da escola,
junto com as práticas e currículo biblioteconômico, que é ofertado aos bibliotecários,
contemplando assim as múltiplas atuações do bibliotecário. Assim o quadro abaixo irá salientar
estes campos, seus nortes e formas de atuar na biblioteca escolar:
Quadro 2 - Perspectivas de atuação na biblioteca escolar
Setores de Atuação

Gestão da informação

Tecnologias da informação

Norteadores
Gerenciamento do acervo
Gerenciamento dos serviços;
Gerenciamento das tecnologias
digitais; Gerenciamento dos
recursos
humanos;
Planejamento das atividades da
biblioteca como produtos e
serviços;
Definição de quais programas,
softwares, bases de dados,
redes sociais, sites, blogs e
outros meios tecnológicos
devem ser utilizados;
aplicações pedagógicas das
tecnologias digitais.

Formas de Atuação
Formas de dinamização do acervo;
oferecimento estratégico e dialógico
dos serviços; uso estratégico e
interativo das tecnologias; gestão
compartilhada e participativa da
biblioteca escolar liderada por
bibliotecários com a participação de
professores, alunos, direção e
comunidade escolar no geral.
Criação de um sistema de
informação software que dê conta da
atividade
representacional
do
acervo; uso interacional das redes
sociais mais utilizadas como
facebook, twitter, linkedin etc.;
valorização dos serviços virtuais
como forma de ampliar o acesso à
informação para os usuários, tais
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Estratégias dinâmicas para
representação do acervo; uso de
Organização e tratamento
técnicas
e
linguagens
da informação
documentárias para otimizar o
acesso à informação.

Estratégias para oferecimento
de serviços; elaboração para o
Recursos e serviços de uso das fontes de informação;
informação
definição dos produtos a serem
propostos
pela
biblioteca
escolar.

Pesquisa a partir
biblioteca escolar

Estratégias para promoção de
da pesquisa para professores,
alunos e a comunidade em
geral.

Estratégias de mediação da
informação, mediação da
Práticas mediacionais na leitura e mediação cultural
biblioteca escolar
aplicadas a biblioteca escolar;
estímulo à formação de
competências em informação

Fonte: Silva (2016, não paginado).

como: serviço de referência virtual,
disseminação
seletiva
da
informação, informação utilitária e
serviços de alerta.
Criação de catálogos dinâmicos
expostos no ambiente físico e virtual
da biblioteca escolar;
Formas dinâmicas de classificação:
a classificação no sistema pode ser
convencional, mas é interessante
dispor critérios qualitativos de
classificação facetada;
Criação de índices, vocabulários
controlados e tesauros sobre
aspectos de interesse de atuação da
comunidade de usuários.
Desenvolvimento
de
serviços
diversos como informação utilitária
(temáticos, autorais, culturais,
utilidade pública), disseminação
seletiva da informação (DSI),
serviços de referência, serviço de
alerta, ação cultural, promoção de
leitura e pesquisa; criação de
produtos como manuais, guias,
catálogos etc.; elaboração e
aplicação de política de acervo que
considere a diversidade documental
a ser disposta na biblioteca escolar
(livros, artigos, revistas, sites, blogs,
bases de dados, repositórios, entre
outros).
Realização de estudo de usuários;
estímulo à pesquisa escolar para
docentes por meio da orientação de
projetos para aplicação na escola ou
qualificação acadêmica e para
alunos por meio de práticas de
escrita/redação, reforço escolar,
práticas artístico-culturais.
Serviços estratégicos que estimulem
a leitura da palavra, leitura do
mundo e fomento ao letramento
informacional; estímulo à formação
da cultura da própria comunidade,
da cultura regional, nacional, global
e popular; práticas de educação e
treinamento de usuários sobre temas
diversos relacionados à política,
educação,
sociedade,
meio
ambiente, preservação da memória,
atividade artística.
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Estes cinco setores de atuação conversam entre si, cada um apesar de pontos individuais,
contém relações na atuação dentro da biblioteca escolar. Serão tratados abaixo para melhor
compreensão do seu papel na comunidade escolar.
A Gestão da Informação pode ser trabalhada pela biblioteca escolar com vários tipos de
gerenciamento. Nas últimas décadas o modo de organizar, tratar, apresentar e compartilhar
informação tem sofrido grandes mudanças, o uso da informação de modo estratégico gera para
a biblioteca um estímulo maior para seus alunos, desenvolvendo neles as habilidades de gerir
sabendo analisar, interpretar e criticar.
Para fazer a diferença, bibliotecários e professores poderão contribuir na
gestão da informação e do conhecimento utilizando-se do recurso pedagógico
para motivar e gerar conhecimento, o que contribuirá para a melhoria do
processo ensino/aprendizagem (GARCEZ; CARPES, 2006, p. 4)

Diante disso, gera uma comunicação entre bibliotecário e professor no sentido de
cooperação para que seus alunos possam ter acesso aos livros e usufruir das informações
disponíveis, assim, é de grande importância a gestão compartilhada entre todos os elementos
da instituição, dos professores, alunos, gestores e bibliotecário, conseguindo com que a
biblioteca alcance seus objetivos e cumpra sua finalidade na comunidade escolar.
As Tecnologias da Informação hoje em dia tem a função de comunicação e de lazer,
desta forma a biblioteca escolar, que está presente na vida dos alunos desde a infância, tem um
papel de formador de competências no uso das tecnologias, necessitando que no
acompanhamento das crianças possuam formas de ensinar mais didáticas, pois muitas vezes
não sabem selecionar as informações corretas e avaliar quais são verdadeiras.
No uso da tecnologia como meio existem duas vertentes: o aprender da
tecnologia e o aprender com a tecnologia. Aprender da tecnologia implica que
a tecnologia detenha o conhecimento e que o aprendiz a utilize como fonte
para aquisição...O aprender com a tecnologia parte do pressuposto de que o
aluno é um sujeito ativo e que para que ocorra aprendizagem, é necessário seu
pensar, e sua reflexão sobre o próprio processo (LANZI; VIDOTTI;
FERNEDA, 2014, p. 105).

O uso das tecnologias pela biblioteca é essencial para nortear as pesquisas escolares,
deve ser ensinado a aprender com a tecnologia e não apenas utilizar sem nenhum tipo de
obtenção de conhecimento, ajudar o aluno a encontrar novas fontes de informações, acessar a
livros digitais, favorecendo a aprendizagem e conscientizando no uso das tecnologias. A
biblioteca escolar deve utilizar em seu favor para se comunicar com seus alunos através de sites,
blogs ou das redes sociais disponíveis. Porém, a maioria das escolas optam por uma posição
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mais conservadora e não utilizam as tecnologias, identificam as tecnologias como modo de
distração dos estudos e não de complemento e material de apoio, e acabam ficando fora dos
ideais de integração e participação educativa.
A organização e tratamento da informação no ambiente da biblioteca é importante para
que seja possível encontrar o livro desejado atendendo assim a uma das leis de Ranganathan
“poupe o tempo do leitor”, envolvendo os processos de catalogar classificar e indexar. Deve
possuir catálogos seja ele online seja ele físico, de fácil acesso aos alunos, com formas
dinâmicas de classificar, facilitando o acesso. A catalogação nesta biblioteca é igual as outras,
possui o mesmo objetivo, que é a recuperação pelo usuário, porém as bibliotecas escolares do
Brasil inicialmente não possuem profissionais bibliotecários com isso não tem aptidão para
catalogar. É desejável que o acervo seja catalogado e classificado de modo que a recuperação
seja por informações básicas dos livros.
[...] a organização da informação em bibliotecas escolares, pode sim fazer a
diferença. Isto porque, tal arranjo favorece a recuperação da informação de
forma independente, e por isso auxilia o processo de aprendizagem das
crianças, de um modo geral e em particular àquelas dos anos iniciais do ensino
fundamental, não só para as pesquisas escolares, mas para toda vida
acadêmica (AGUIAR, 2012, p. 41).

Uma biblioteca organizada com as normas, desde o primeiro contato com a criança
possibilita a interação e consolidação da aprendizagem de como funciona o ambiente da
biblioteca, deixando estes usuários mais à vontade quando estiverem em outros tipos de
bibliotecas, possuindo a interação e treinamento, se tornam independentes nas suas buscas.
Todo este processamento técnico deve estar seguido de uma política para nortear os caminhos
dos profissionais que estão coordenando a biblioteca escolar, e apresentar aos gestores a
importância e funções que a biblioteca desempenha. Os recursos e serviços de informação de
uma biblioteca é trabalhado na perspectiva do usuário, pois são ofertados a eles, a biblioteca
escolar deve trabalhar com informações utilitárias para seus alunos sobre quaisquer assuntos
que sejam vistos como importantes, elaboração de bases que norteiam suas atividades como
guias e manuais, ações de cultura e leitura.
Uma das funções mais faladas da biblioteca escolar é a de colaboração na pesquisa
escolar, e vimos acima que é mais que isso, porém não deixa de ser indispensável e está ligada
a todas as outras funções, não estando somente direcionada ao estudante mas, aos professores
em estimular suas qualificações e pesquisas, assim como colaborar com suas aulas dando
suporte aos alunos na realização de atividades e acompanhamento nas pesquisas juntando as
visões de palavra e de mundo da criança. A biblioteca pode oferecer várias oficinas, realizar
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ações e projetos que norteiam os alunos a pensar, falar e ler, visando o estímulo da leitura e da
busca por novas informações.
Outra função importante é a prática de mediação, pois dentro da escola ela ajuda na
construção do conhecimento e nas práticas escolares, guiando o aluno a informação desejada,
estimulando a ler mais sobre assuntos do cotidiano, a conhecer mais sobre as culturas, sobre
sua comunidade e toda a história que envolva aspectos que sejam importantes para o estudante,
mediando também as práticas relacionadas aos vários temas, apresentando outros suportes
informacionais, então a função mais forte e essencial de um bibliotecário é ser mediador para
seus usuários. Para Almeida Júnior (2009), existem dois tipos de mediação da informação, a
implícita e a explicita que para ele:
[...] a mediação implícita, ocorre nos espaços dos equipamentos
informacionais em que as ações são desenvolvidas sem a presença física e
imediata dos usuários. Nesses espaços, como já observado, estão a seleção, o
armazenamento e o processamento da informação. A mediação explícita, por
seu lado, ocorre nos espaços em que a presença do usuário é inevitável, é
condição sine qua non para sua existência, mesmo que tal presença não seja
física, como, por exemplo, nos acessos a distância em que não é solicitada a
interferência concreta e presencial do profissional da informação (ALMEIDA
JÚNIOR, 2009, p. 92-93).

A mediação implícita na biblioteca escolar, ocorre no momento em que são colocadas
para a utilização do espaço, todo processo de organização e armazenagem do livro, e a explícita
acontece no momento em que se trabalha as competências dos estudantes, suas leituras, o
serviço de referência ofertado, serviço de informações utilitárias e as tecnologias no sentido da
pesquisa escolar.

3.3 A BIBLIOTECA ESCOLAR APLICADA AO CONTEXTO DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL
A biblioteca tem um papel de aprendizagem, por isso atua dentro da escola como uma
incentivadora e como apoio às atividades pedagógicas. Infelizmente ainda se tem uma visão da
biblioteca apenas como espaço de leitura e guarda livros, e isso se caracteriza por falta de
profissionais qualificados e que saibam o real papel da biblioteca na escola. Sendo bem vista
pode se tornar o principal apoio a sala de aula, sempre oferecendo projetos de leituras e
dinâmicas para interação dos alunos com a leitura.
A biblioteca dentro deste cenário tem um papel significativo, podendo colaborar no
aproveitamento do tempo do aluno quando inserida em uma escola de tempo integral, ela não
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será o único espaço a ofertar atividades extracurriculares, complementando assim, outras
atividades dispostas pela coordenação, dessa forma terá que buscar as atividades mais
dinâmicas a leitura podendo premiar seus alunos e promover concursos para estimular a
participação sendo apenas o início da prática educativa dentro desta instituição integral.
Oferecer oficinas de leituras, informática, produção textual, pesquisa ao acervo, realizar
projetos internos que colaborem juntamente com a grade curricular e oferecer serviços durante
toda a permanência do aluno na escola. Com o aluno inserido na escola a biblioteca precisa de
espaço adequado para comportar os alunos durantes intervalos e oficinas, necessita de recursos
materiais como um acervo de qualidade e atualizado para que os alunos realizem suas pesquisas
escolares e atividades solicitadas em sala de aula e recursos humanos para melhor atendimento
ao aluno durante o dia; precisa de profissionais adequados que possam colaborar para o
desenvolvimento do aluno e trabalhar juntamente com os gestores e professores. A biblioteca
nesse contexto deve aperfeiçoar o aluno na independência no momento da pesquisa e na busca
de fontes seguras para realização das atividades, aproveitar o tempo do aluno com atividades
de leitura e assim seu aperfeiçoamento crítico.
A biblioteca escolar deve possuir uma estrutura física adequada a todos os alunos da
escola, seja do infantil ao médio, seja com alguma deficiência, deve estar adequada a todos os
tipos de usuários. Por isso deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) que regem seu espaçamento entre estantes, tamanho da sala, espaço mesa e cadeira,
deve estar sempre dentro dos parâmetros para manter o propósito do tempo integral, que busca
uma educação para todos de forma qualitativa.
É indispensável profissionais formados e que possam dialogar com seus usuários.
Muitos educadores não compreendem a importância da biblioteca e seu material bibliográfico
na formação do aluno, que está ligada diretamente à leitura, cultura e pesquisa. Na justificativa,
o documento nº 94 de 2018, de mudança da lei 12.244/10, traz a biblioteca como indispensável
nesta nova reforma no ensino. Em seu terceiro artigo “O projeto básico de que trata o inciso I
do art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando se tratar da construção de
estabelecimentos de ensino de educação básica, deverá conter obrigatoriamente a previsão de
ambiente para instalação de biblioteca escolar” (BRASIL, 1993, não paginado) tendo em vista
a biblioteca como fundamental no ensino.
A biblioteca escolar tem a função educativa, pode desenvolver nos estudantes o interesse
para conhecer outros tipos de bibliotecas, ampliando seu conhecimento. A biblioteca na
instituição adepta ao ensino em tempo integral, pode colaborar com atividades que ajudem tanto
no ensino curricular e pesquisa escolar, pode ajudar a encontrar fontes de informações que
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ajudem o aluno a encontrar o que precisa, ofertar cursos relacionados a linguagem, reforço
escolar e um espaço adequado para estudo, pode ainda colaborar nas atividades
extracurriculares, ofertando oficinas voltadas ao ensino de atividades como esporte, dança e
arte, sendo por meio de teoria e com a colaboração pedagógica realizar atividades práticas,
voltadas também a tecnologia e para utilização da biblioteca, promovendo assim todos os tipos
de bibliotecas e enriquecendo o conhecimento do aluno e trabalhar os diversos tipos de leitura
com atividades dinâmicas e inovadoras. Pode visar a promoção dos vários tipos de literaturas,
trabalhar as peças teatrais, as literaturas populares e expressão corporal através da leitura.
A leitura é a interpretação das informações e dados dos textos, é o modo como se
interpreta o texto, e a prática leva a melhor compreensão e desenvolve o raciocínio e a
capacidade de interpretação do texto. Há dois tipos de leitura que para Paulo Freire são, a
“leitura de palavra” e a “leitura de mundo”, que foi o primeiro a falar da leitura de mundo. Para
Paulo Freire (1989, p. 19) “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, pois na sua visão
a leitura de mundo é quando lemos os signos, interpretamos os sinais do mundo e aprende a se
comunicar, pois a leitura da palavra é o ler e escrever, e assim quando possui os dois tipos, terá
uma leitura completa. Completa ainda que “De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe
e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma
certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa
prática consciente” (p. 19). Antes do ser humano saber ler as palavras, ele aprende a leitura das
expressões, dos gestos, do mundo, sendo que cada um possui um modo de ler e entender o
mundo, é algo singular de cada um, começamos a ler o mundo quando passamos a compreendêlo e entendê-lo e foi assim na história da escrita, antes de ser desenvolvida a linguagem, o
mundo foi compreendido pela leitura de mundo, para então ser desenvolvido o registro das
palavras, já a de palavra, existem normas para que a escrita seja compreendida por todos e para
dar sentido ao que é escrito e lido.
A biblioteca escolar pode trabalhar com a leitura de mundo na escola de tempo integral
através de contação de histórias, envolvendo todas as series e crianças de várias faixas etárias,
então é uma forma de inteirar os alunos, e apresentar as vivências por meio da história do livro,
ou por meio de peças. Pode realizar contações em que as crianças falem sobre suas histórias,
trabalhar com mímica também ajuda no desenvolvimento de compreensão de gestos e signos,
por meio da apresentação de filmes e depois a discussão sobre a impressão e comentários,
trabalhar outros suportes informacionais também ajuda a desenvolver a leitura de mundo. A
biblioteca escolar pode trabalhar a leitura da palavra com a própria contação de histórias, com
a leitura dos estudantes, solicitando que estes escrevam resumos do que foi apresentado, ou
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mesmo que escreva uma história para a biblioteca, pois a compreensão do texto exige do
estudante os dois tipos de leitura para que tenha uma percepção mais aberta.
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4 METODOLOGIA
Este capítulo descreve os métodos utilizados para a realização do estudo, assim como
procedimentos de coleta e análise dos dados, além da descrição sobre o objeto estudado e os
sujeitos da pesquisa.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
Estão sendo estudadas as escolas da cidade do Crato, que aderiram ao tempo integral.
São oito escolas, entre elas duas profissionalizantes, uma municipal e as outras cinco são
estaduais. Está sendo estudado como as escolas e suas bibliotecas, salas de multimeios ou
mesmo sala de leitura estão se adaptando ao ensino integral.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa quanto aos fins é descritiva pois é utilizado dados sem interferência do
pesquisador, com observações, registros e técnicas para coleta, para Gil:
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados,
tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2008, p. 42).

Esta pesquisa descreve como as escolas e as bibliotecas escolares estão se adaptando a
nova modalidade de ensino, o tempo integral, e assim ajudar a compreender o contexto e
aplicação das políticas públicas educacionais. Dessa forma, quanto aos seus meios é
bibliográfica, pois como sabemos grande parte das pesquisas são bibliográficas, já que
recuperam informações científicas. Segundo Gil (2008, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos”. Este tipo de pesquisa é importante para todos os estudiosos e pesquisadores, pois,
“A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente.” (GIL, 2008, p. 45). Dessa forma o pesquisador pode obter informações de
trabalhos semelhantes realizados em outros lugares e conseguir dados que não podem coletar
pessoalmente.
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Quanto ao tratamento é qualitativa, pois se detém aos fins e meios que é realizado a
pesquisa, é de natureza básica e abordagem qualitativa pois possibilita um levantamento de
opiniões e compreende a realidade dos indivíduos. Assim será realizado um estudo de caso que
para Gil (2008, p. 54) “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível
mediante outros delineamentos já considerados”, permite um conhecimento amplo da situação
e dos fenômenos estudados. Assim, “[...] um estudo de caso é uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001,
p. 32).
Assim pode utilizar este estudo para lidar com situações dentro do contexto do objeto
estudado, favorecendo para que entendamos as aplicações e como está sendo desenvolvida as
políticas integrais nas escolas.

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA
Os participantes da pesquisa são: os funcionários responsáveis pela biblioteca.
Geralmente são professores que estão sendo readaptados ou não podem mais dar aula e acabam
sendo realocados para cuidar das bibliotecas, verificou-se que algumas escolas realizam a
intercalação entre vários professores durante a semana, então fica claro que uma parte dos
pesquisados, possui graduação em alguma área. Foram questionados oito funcionários, sendo
que algumas escolas não possuem apenas um profissional, sendo intercalado seu trabalho com
outros professores para manter sempre aberta, mantendo assim o ambiente sempre a favor dos
alunos, então dessa forma foi questionado apenas o funcionário presente na entrega, apenas seis
dos oito questionados responderam.

4.4 TÉCNICAS PARA COLETA
A técnica de coleta de dados é a parte mais importante da pesquisa, pois é por ela que
se obtém as informações necessárias para realizar o estudo, foi realizada por meio de
questionário.
Instrumento ou programa de coleta de dados confeccionado pelo pesquisador,
cujo preenchimento é realizado pelo informante. Deve apresentar linguagem
simples e direta, para que o informante entenda com clareza o que está sendo
perguntado. Deve-se evitar a identificação do respondente. O questionário
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permite mais abrangência, menor esforço e maior uniformidade nas perguntas
além de favorecer a tabulação das respostas. Pode conter questões fechadas,
abertas, e dos dois tipos (ASSIS, 2009, p. 29).

O questionário é um instrumento de fácil aplicação, em que pode ser colocada questões
variadas e diretas para que, o respondente tenha clareza nas respostas que irá apresentar,
economizando tempo, atinge grande número de pessoas e obtém respostas claras dos
respondentes permitindo a eles espaço e tempo para responder às questões. Foram utilizadas as
questões abertas pelo seu caráter de livre resposta, podendo analisar a posição do questionado.
A elaboração do questionário se deu, mediante a assuntos tratados em todo referencial
teórico, e que vem dar apoio ao trabalho. Foi optado pelo interesse em obter informações de
conhecimento dos responsáveis da biblioteca e da escola em relação a inserção do novo ensino
e sua participação na mudança, tratando assim em identificar conhecimento de políticas
públicas educacionais, ambiente da biblioteca e mudanças realizadas após a nova modalidade
de ensino ter sido aderida.
Foi aplicado o questionário nas oito escolas de ensino integral no Crato, sendo algumas
seu primeiro ano de adesão e outras seu segundo ano, foram entregues aos responsáveis da
biblioteca e explicadas as intenções da pesquisa assim como algumas dúvidas do questionário,
foram oito questões e um tópico para que o responsável se sentisse à vontade caso quisesse
fazer alguma observação, todas as questões foram abertas permitindo assim respostas livres e
com anexos explicativos para nortear o caminho do respondente. Foi entregue e permitido o
prazo de nove dias para as respostas serem recolhidas, apesar de algumas pessoas entregarem
antecipadamente.
Foram entregue nas escolas EEFM Estado da Bahia, EEFM Juvêncio Barreto, Colégio
Estadual Wilson Gonçalves, Liceu Pref. Raimundo C. Bezerra de Farias, EEFM Polivalente
Governador Adauto Bezerra, Escola 18 de Maio, Escola Estadual de Educação Profissional
Maria Violeta Arraes, EEEP Governador Virgílio Távora, das oito escolas em que os
questionários foram entregues, apenas seis deram retorno dos questionários, e as únicas que não
retornaram foram EEFM Juvêncio Barreto e EEEP Governador Virgílio Távora pois os
profissionais após a entrega não foram encontrados nas bibliotecas. A visita às escolas ocorreu
em um dia, no qual foram entregues os questionários a cada responsável que estava naquele dia
na biblioteca, foi explicado a pesquisa que estava sendo analisada e algumas dúvidas que
poderiam ter em relação ao questionário, apesar da maioria não ter tido qualquer dúvida.
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Foi apresentada a biblioteca de cada escola e explicado o modo de organização de cada
uma. Inicialmente foi determinado cinco dias para recolhimento dos questionários, porém
muitos não estavam nas bibliotecas por vários motivos, e foi prolongado para nove dias.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta secção será apresentado resultado da pesquisa realizada baseada no questionário
aplicado nas escolas, com base na metodologia citada no capítulo anterior, será apresentado
resultados do questionário impresso, com perguntas abertas para verificar o desenvolvimento
das escolas integrais.
O questionário possui oito questões, a primeira é relativa a opinião do profissional
inserido na biblioteca sobre a educação integral com posição pessoal e experiência escolar, a
pergunta foi: “Como você avalia a relevância da Educação de Tempo Integral nas escolas?”.
As respostas estão representadas no quadro a seguir:
Quadro 3 - Relevância da educação integral
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“O tempo integral para os estudos de jovens é o ideal quando eles dedicam
mais tempo, para isso, se esse tempo for bem aproveitado, produzirá muito
mais conhecimento”.

B

“De forma positiva. É a oportunidade de um tempo com várias atividades
de aprendizado, evitando que muitos jovens usem o seu tempo em coisas
supérfluas”.

C

“Um melhor aproveitamento do tempo e espaço escolar, um processo de
ensino e aprendizagem com mais qualidade e a integração entre alunos,
família e comunidade”.

D

“O tempo integral na educação no ensino básico é muito importante desde
que haja uma estrutura adequada para a permanência dos alunos e
aprendizagem”.

E

“A escola de tempo integral, foi implementada sem a mínima estrutura
física e psicológica. Permanece assim”.

F

“Essa educação proporciona ao jovem a possibilidade de expandir-se de
forma acadêmica e dotar-lhe de condições de desenvolver habilidades orais,
além de trabalhos de modo científico, ou seja, o faz executar um trabalho
nos moldes científicos (NTPPS)”

Fonte: elaborado pela autora (2018).

Os professores responderam positivamente sobre a escola de tempo integral, podemos
analisar os professores que consideram relevantes e assim responderam de forma positiva a
questão como por exemplo o professor F que vê a possibilidade de melhorar habilidades e
causar um desenvolvimento maior do aluno, o professor E respondeu que a escola foi
implementada sem a mínima estrutura física e psicológica, dessa forma também há os outros
assim como o professor D citando que para ser importante deve ter estrutura para a permanência
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do aluno integralmente. Dessa forma observamos que o tempo integral é visto como política
para educação, porém, é apenas implementado nas instituições sem um desenvolvimento
amplo, faltando planejamento em relação a estrutura física na construção de espaços de repouso,
bibliotecas e refeitórios, estrutura pedagógica como capacitação dos professores e curricular
como desenvolvimento e diversificação do currículo escolar e do próprio extracurricular do
aluno.
Abaixo será citado três vantagens e três desvantagens das escolas de tempo integral
baseada na realidade encontrada no Crato. Dentre as vantagens, pode-se evidenciar:
a) Ganho no planejamento escolar: o ganho com o planejamento escolar é propício aos
professores, pois as escolas atualmente trabalham em cima do conteúdo a ser trabalhado
durante todo o ano, assim não precisam correr com as matérias pois vai ampliar a forma
de abordar o tema, tendo assim tempo suficiente para ensinar todo conteúdo e buscar
formas lúdicas de trabalhar;
b) Afasta o risco social: retirando as crianças das ruas, evitando que fiquem ociosas e
acabam se envolvendo em situações de riscos;
c) Melhora o rendimento e oferece diversidade de atividades: melhora o rendimento do
aluno, pois além de estar na escola motivar a estudar, eles estão envolvidos nas
atividades contínuas da instituição que oferece oportunidades diversas de atividades.
Mencionado as principais vantagens das escolas de tempo integral, segue abaixo as
desvantagens elencadas:
a) Falta de estrutura em algumas escolas: estar em uma escola o dia todo, principalmente
na realidade das escolas públicas brasileiras, sem estrutura para acomodar o aluno o dia
todo, que já possui dificuldade em atender aos alunos em apenas um período do dia,
dificulta ainda mais atendê-los durante dois períodos;
b) Falta de um projeto pedagógico: falta de planejamento pedagógico para desenvolver
atividades e ocupar o tempo do aluno com atividades de aprendizagem;
c) Falta de profissionais capacitados: grande parte das atividades da escola não são
realizadas por profissionais adequados, muitas vezes sem formação na área e assim
prejudica no desenvolvimento correto das atividades, a escola deve sempre buscar
incentivar a capacitação dos profissionais (EDUCADOR 360, 2018, não paginado).
A segunda questão foi relacionada ao conhecimento das políticas públicas educacionais
ativas no ambiente escolar pelo responsável da biblioteca. “Quais são as principais políticas
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públicas que são executadas no ambiente escolar?”, nesta questão visamos entender quais
políticas foram aderidas pelas instituições. As respostas estão representadas no quadro que
segue.
Quadro 4 - Políticas públicas educacionais
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“FUNDEB- Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e
valorização dos profissionais da educação; FECOP- Fundo Estadual de
combate à pobreza; PNBE; PNLL; PROLER; PNL”.

B

“PNLD, PJE - projeto jovem do futuro, Programa mais educação e outros”.

C

“Desconheço todas as políticas, com exceção do programa Mais educação
que houve na escola, mas no momento está desativado”.

D

“Desconheço”.

E

“Não respondeu”.

F

“São utilizadas todas as políticas públicas oferecidas pelo governo do
Estado, como programa do livro didático, reposição constante de material
didático, ambiente adequado e execução de serviços científicos conforme
exigência do processo educacional”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

Nessa questão aproximadamente metade dos respondentes desconhecem ou não
responderam sobre as políticas educacionais. Então podemos ver que professores que lidam
com a educação não estão empenhados em conhecer sobre as políticas educacionais que
valorizam as atividades escolares. Se eles não conhecem as P.P.E.1 não executam projetos
dentro da escola, uma vez que eles não sabem a quem recorrer sobre informações para
desenvolver ações públicas, sendo assim preocupante, pois, acabam refletindo na biblioteca a
falta de interesse em adquirir conhecimentos e recursos.
A metade dos professores, respondeu com certo desconhecimento ou não se sentiu à
vontade para responder, principalmente os respondentes D que desconhece e E que não
respondeu ao questionamento. A outra metade indicou alguns tipos mesmo que de maneira
breve, sem esclarecer como são utilizadas nas atividades das escolas, porém, em momento
algum cita como são trabalhadas na escola, com base principalmente nos respondentes A, B, e
F que citam, porém não exemplificam as funções das ações.
Com isso vemos que os professores não buscam aprender sobre as políticas que
fundamentam suas atividades nas escolas e também não procuram conhecer mais sobre o
1

Políticas Públicas Educacionais.
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trabalho que desempenham, é alarmante, pois, não atualizam suas informações educacionais e
acabam por compreender que é papel apenas da gestão da escola ou dos órgãos públicos
conhecer e tratar sobre as políticas públicas educacionais.
A terceira questão, relaciona como as escolas estão se adaptando a mudança de
modalidade de ensino, se houve mudanças ou não. A pergunta foi: “Como a escola está se
adaptando a realidade do Tempo Integral?”, nesta questão pretende-se analisar o processo de
adaptação da gestão e sua instituição. As respostas estão representadas no quadro a seguir.
Quadro 5 - Adaptação ao tempo integral/escola
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“Na verdade a EEP Violeta Arraes já surgiu como escola de tempo
integral, então a meu ver é uma rotina já assimilada por todos”.

B

“A escola de tempo integral iniciou nesse ano de 2018 com muita
coragem, garra e acreditando finalmente na proposta. Aos poucos então
sendo superado todas as dificuldades. Os vestuários já estão sendo
construídos, a sala de repouso...quanto a parte pedagógica já estamos
quase 100% adaptados”.

C

“Com propostas dinâmicas e interativas”.

D

“A escola ainda não está adaptada 100% à estrutura do ensino integral em
decorrência da carência de recursos materiais e humanos”.

E

“É a escola que está tentando se adaptar nas mesmas condições de antes.
Não foi readaptada para ser integral o único recurso que foi acrescentado
foi o sistema de ar refrigerado nas salas de aula”.

F

“Estamos no segundo ano de implementação e a adaptação foi
surpreendente. Houve todo um trabalho de preparação de comunidade
para a recepção da escola de tempo integral. Pedagogicamente a escola
hoje é uma referência nesse tipo de ensino”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

A consolidação das políticas públicas não são de maneira imediata, elas vão de acordo
com o contexto histórico, sempre foi assim, então é natural que uma política que se iniciou a
poucos anos demande um tempo de amadurecimento, pois as escolas vão se adaptando e fica
visível nas respostas dos professores quando falam que a escola começou com garra, coragem,
visando interação e que foi surpreendente a sua adaptação.
Assim inicia a aplicação da política com a intenção de cumprir uma finalidade, mas, que
depende de um contexto para acontecer e para mudar, por isso vemos que alguns respondentes
falam que ainda não houve mudanças significativas, porém não é uma ação de cunho imediato,
é uma ação que busca um contexto e assim as escolas devem amadurecer muito, principalmente
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em relação a seu currículo, pois, na medida em que envolve um completo desenvolvimento das
crianças e jovens precisam de um currículo bem estruturado e de acordo com a o modo que vai
acontecer essa formação, devendo conter conteúdos importantes para ser trabalhados em salas
de aula, e aqueles que são aprendidos fora da sala como relação a leitura de mundo, trazendo
assuntos posteriores que acontecem atualmente e relacionar ao conteúdo trabalhado
normalmente, com mais aprendizagem interpessoal desenvolvidas através atividades em
conjunto, e que esteja visando a individualidade das necessidades especiais da aprendizagem
de cada aluno.
A quarta pergunta é sobre as adaptações da biblioteca depois da mudança, como ela está
se adequando às novas atividades da escola e dos alunos. A pergunta foi: “Como a biblioteca
está se adaptando a realidade do Tempo Integral?”. As respostas estão representadas no quadro
a seguir.
Quadro 6 - Adaptação ao tempo integral/biblioteca
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“A biblioteca fica aberta durante todo o dia, tanto nos intervalos como em
horário de aula, inclusive no intervalo do almoço”.

B

“Muito bom, continua com a mesma proposta de leitura, mas tivemos que
organizar os horários, para que os alunos nos seus horários de repouso
possa usar a biblioteca, lendo, jogando ou fazendo outras atividades”.

C

“Utilizando uma flexibilidade necessária para adaptar-se às diferentes
necessidades educacionais somando-se aos materiais didáticos”.

D

“Não tem o acervo adequado para uma escola integral”.

E

“De maneira gradativa, ajustando horários, procurando atender da melhor
forma, dentro das possibilidades e limitações, as demandas da comunidade
escolar”.

F

“Com naturalidade e tranquilidade. Como já é um um ambiente dinâmico
e de muitos projetos, foi fácil a sua inserção no novo sistema”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

Percebe-se que a maior adaptação da biblioteca foi em seu horário de atendimento dos
alunos, pois se adequaram ao horário do intervalo deles para assim permitir a visita e frequência
dentro da biblioteca, houve um aumento também nos projetos desenvolvidos de acordo com a
resposta do professor F, que diz possuir muitos projetos deixando assim a biblioteca como um
ambiente dinâmico, e assim estão sendo oferecidas mais oportunidades de aprendizagem e
sempre estando flexível aos conteúdos buscados pelos alunos. Na visão dos professores não
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houve dificuldade para a biblioteca se adequar ao tempo integral, todas se adaptam aos poucos
e atendam muito bem as necessidades dos alunos.
Na quinta questão foi tratado sobre as características da biblioteca, segundo quatro
segmentos questionados na questão. A afirmação foi: “Caracterize a biblioteca escolar a partir
dos segmentos: Estrutura Física, Acervo, Serviços, Orçamento”. As respostas estão
representadas no quadro a seguir:
Quadro 7 - Características das bibliotecas
RESPONDENTES
A

RESPOSTAS
“Estrutura Física: Temos dois ambientes com livros, computadores e mesas
de estudo;
Acervo: Temos um acervo ainda deficiente para atender à demanda;
Serviços: Pesquisa, leitura, empréstimo de livros, revistas e outros
materiais;
Orçamento: Não existe um orçamento específico para a biblioteca. O que é
feito é um planejamento com o recurso geral e dependendo da necessidade
se destina à biblioteca, parte desse recurso”.

B

“Estrutura Física: É adequada ao tamanho da escola e ainda contamos com
o espaço do banco de livro;
Acervo: O acervo é muito bom, pois temos quase oito mil livros;
Serviços: Livros organizados por autores,gêneros; uso de carteiras com
aluguel; aluno leitor do bimestre;
Orçamento: O dinheiro que vem no projeto PDDE (Projeto dinheiro direto
na escola) que absorve toda escola”.

C

“Estrutura Física: Adequado;
Acervo: Adequado;
Serviços: Adequado;
Orçamento: ?”

D

“Estrutura Física: mesas, cadeiras sala com acervo e para estudo, porém não
é adequado para receber turmas;
Acervo: tem registrado 7783 livros;
Serviços: atendimento, incentivo a leitura pelos profissionais da biblioteca;
Orçamento: é a partir do recurso geral da escola”.

E

“Estrutura Física: Aguardando reforma.
Acervo: É razoável, carente de renovação e acréscimo.
Serviços: Projetos de leitura;
Orçamento: Não há”.

F

“Estrutura Física: Ambiente acolhedor adequado ao trabalho com a
comunidade;
Acervo: Um bom acervo, mas necessita de ampliação;
Serviços: Vários projetos relacionados a atividades com leitura, além de
oficinas, seminários e etc.;
Orçamento: Não há orçamento específico para o multimeios, embora haja
sempre um investimento por parte da gestão”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).
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Inicialmente, em relação a estrutura física vemos que a maioria dos professores
responderam positivamente, vendo o espaço como adequado para acolher os alunos que
frequentam a biblioteca, apenas os professores D vê inadequado o espaço e mobiliário para
atender os alunos e professores, já o professor E aguarda alguma reforma, apresentando de
modo geral um pessimismo em suas palavras com certa reticência a um redimensionamento de
atuação da biblioteca na escola, e apesar de aguardar reforma não especifica o que está sendo
planejado e executado por eles para que isso aconteça.
Em relação ao acervo, os professores A, E e F responderam a necessidade de atenção ao
material bibliográfico, como ampliação, atualização, aumento na numeração, assim, trazendo
benefícios aos seus alunos e professores. Já os respondentes B, C e D disseram que seu acervo
está adequado a demanda que a biblioteca possui, cita a quantificação de livros existentes na
biblioteca. Sendo assim, metade dos respondentes encontra-se satisfeito e a outra metade
insatisfeito com o acervo da biblioteca escolar.
Em relação aos serviços, todos os respondentes ofertam de alguma maneira seus projetos
de leituras, e realizam trabalhos junto com as escolas como seminários e auxílio nas pesquisas
escolares, realizam empréstimos de obras para os alunos, porém é contabilizado de forma física
e acaba ocorrendo muita perda de materiais. Já em relação ao orçamento é visto que nenhuma
biblioteca escolar recebe orçamento direto, são repassados um orçamento geral pela gestão e
nele são adequados às necessidades dos setores da escola. Apenas o professor B ressaltou que
o dinheiro vem de um projeto e o professor C não compreendeu a questão.
Dando ênfase ao respondente B, que cita um projeto de grande importância para o
auxílio com investimentos escolares principalmente para as bibliotecas com a ajuda em compra
de acervo e que deveria ser de conhecimento de todos os profissionais, que segundo o site do
FNDE:
Tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter
suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura
física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar.
Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar (FNDE,
[20--], não paginado).

O FNDE atende as escolas públicas municipais, estaduais e o Distrito Federal, e assim
auxilia em vários setores da escola, assim como a biblioteca, dessa forma se outras escolas ou
outros professores responsáveis pelas bibliotecas tiver conhecimento sobre este tipo de projeto,
poderá conseguir orçamento para ajudar a inovar seu acervo, melhorar espaço e conseguir assim
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que a biblioteca esteja presente nos orçamentos da escola, então frente a isso apenas uma escola
utiliza esse tipo de projeto, sendo muito importante para o desenvolvimento das escolas e os
professores que se encontram na biblioteca, devem cobrar mais da escola investimentos via
PDDE. Já que na questão relacionada a políticas públicas poucos mostraram conhecimento,
como irão cobrar algo da gestão se não tem conhecimento dessas maneiras de conseguir
melhorias.
Foi questionado na sexta questão sobre a atuação da biblioteca em relação aos quatro
eixos que a biblioteca atua. A pergunta foi: “Como a biblioteca atua com: Gestão da
Informação, Tecnologias da Informação Organização da Informação, Serviços da Informação,
Incentivo à leitura, incentivo a pesquisa”. As respostas estão representadas no quadro a seguir.
Quadro 8 - Atuação da biblioteca escolar
RESPONDENTES
A

RESPOSTAS
“Gestão da Informação: Através de painéis informativos, exposição de
materiais etc.;
Tecnologias da Informação: Necessitamos de formação nessa área, mas
temos conta no facebook e email;
Organização da Informação: idem letra (a);
Serviços da Informação: idem letra (b);
Incentivo à leitura: Através de projetos realizados na escola de incentivo a
leitura;
Incentivo a pesquisa: Por meio dos assuntos tratados em sala de aula e dos
projetos realizados pela escola”.

B

“Gestão da Informação: Gestão compartilhada e participativa; formas de
dinamização de acervo;
Tecnologias da Informação: A biblioteca tem todo seu acervo
informatizado. Sempre usa os serviços virtuais como forma de ampliar o
acesso à informação;
Organização da Informação: Criação de catálogos dinâmicos expostos no
ambiente da biblioteca;
Serviços da Informação: Desenvolvimento de serviços diversos:
informação utilitária, serviços de referência, ação cultural, promoção de
leitura e pesquisa, etc.;
Incentivo à leitura: Desenvolvimento do projeto: “Bate Papo literários e
produção”;
Incentivo a pesquisa: Professores acompanham grupos de alunos com
pesquisa em suas áreas de estudo”.

C

“Gestão da Informação: Gestão compartilhada e participativa de professores
e alunos;
Tecnologias da Informação: Valorização dos serviços virtuais;
Organização da Informação: Estratégias dinâmicas para otimizar o acesso à
informação;
Serviços da Informação: Desenvolvimento de serviços diversos;
Incentivo à leitura: Estímulo à pesquisa para alunos, professores e
comunidade;
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Incentivo a pesquisa: Estratégias para orientação de projetos para aluno”.
D

“Gestão da Informação: participação com professores e alunos na oferta de
livros;
Tecnologias da Informação: não possui nenhum catálogo online nem página
da biblioteca nas redes sociais;
Organização da Informação: Catálogo físico;
Serviços da Informação: não possui;
Incentivo à leitura: realiza projetos de leitura;
Incentivo a pesquisa: colabora nas pesquisas com reforço”.

E

“Gestão da Informação: Dinamização do acervo, uso estratégico e interativo
das tecnologias;
Tecnologias da Informação: Não possui;
Organização da Informação: Catálogo físico, catalogado em CDD pela
tabela geral;
Serviços da Informação: informações do acervo;
Incentivo à leitura: projetos de leituras;
Incentivo a pesquisa: ajudamos nos trabalhos, na busca por fontes de
informação e nas práticas de escrita/redação”.

F

“Gestão da Informação: Dinamização e gestão compartilhada;
Tecnologias da Informação: Blogs e outros serviços de informação;
Organização da Informação: Catálogo de todos os livros;
Serviços da Informação: Guia de usuários pela biblioteca;
Incentivo à leitura: Estudo de usuário e projetos direcionados;
Incentivo a pesquisa: Estímulo à pesquisa escolar”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

Sobre o questionamento de como realizam a gestão da informação dentro da biblioteca,
os professores respondem às mesmas indagações sobre a dinamização do acervo e gestão
compartilhada, atividades bem relacionadas a gestão em comparação a resposta do professor A
que colocou expor painéis e alguns materiais, que não é uma atividade de gestão, compreendese a dificuldade de percepção dos respondentes em relação ao que é gerir informação dentro de
uma biblioteca, que por sua vez envolve vários tipos de atividades de liderança, estratégia,
planejamento e gerenciamento de recursos. As bibliotecas podem buscar gerenciar melhor seus
recursos e buscar políticas públicas que vão ajudar no desenvolvimento do ambiente, buscando
maneiras estratégicas de atrair seus usuários apesar de qualquer dificuldade que a biblioteca
venha a encontrar ou enfrentar.
Sobre tecnologias da informação dentro da biblioteca escolar, ficou perceptível a falta
de utilização. O professor A fala sobre “necessitar de um profissional da área” enquanto o
restante cita não possuir nenhum tipo de tecnologia na biblioteca, apenas alguma rede social ou
blog da biblioteca, que quando analisados são desatualizados e sem informações relevantes ao
dia a dia do aluno, apenas o professor B possui um acervo informatizado. Fica assim explícito
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que as bibliotecas são deficientes em relação a tecnologia, e assim deveriam criar um vínculo
com os laboratórios de informática da escola, para ser uma extensão da biblioteca já que não
possuem seus próprios computadores no ambiente, e atuando em conjunto possam construir
uma atividade pedagógica mais ampla para os alunos.
Uma biblioteca que não possui um software não tem a possibilidade de estar ligada em
rede, nem facilita a interação por uma rede de bibliotecas que poderia ser criada no município
para subsidiar as atividades que acontecem na biblioteca, dessa forma é sugestivo que as escolas
criem uma parceria com o laboratório, e assim criem maneiras de apresentar a biblioteca, de
dinamizar suas atividades e facilitar ao aluno que encontre as informações necessárias, dessa
forma com a criação de um catálogo que facilita o acesso ao acervo para o aluno, desse modo
possa aderir a um software que vai facilitar as atividades da biblioteca como a interação com
outras.
Em relação a organização da informação de maneira geral, os professores falam que
buscam maneiras de orientar seus usuários no ambiente, alguns possuem catálogos, porém são
físicos e apenas um respondente citou organizar pela CDD2, sendo de forma geral e não é um
bibliotecário que realiza, são os funcionários da biblioteca. Os respondentes são imprecisos em
relação a como organizar sua biblioteca e seu acervo, as bibliotecas não tratam de uma
organização especializada que a biblioteconomia busca e defende, como a realização de
classificação, catalogação e indexação, assim como outras atividades biblioteconômicas que,
apenas seria realizada por um bibliotecário formado.
As escolas devem buscar classificar seus materiais de formas dinâmicas, se não possuem
a classificação CDD, pelo menos aderir a colocar em ordem por assuntos, ordem alfabética,
maneiras que os usuários consigam com facilidade pegar o livro desejado, assim como criar
manuais que orientem as atividades que acontecem na biblioteca, expor informações que sejam
interessantes para seu público, então devem sempre buscar orientar seu usuário, procurando
formas dinâmicas e diretas de acesso à informação.
Em relação aos serviços de informação, os respondentes foram imprecisos nas respostas,
pois grande parte foram vagos, como os professores C e E que oferecem diversos serviços e
informações de acervo, porém, não exemplificam. O professor D falou não possuir, e o restante
citou ofertar informações utilitárias sobre a biblioteca e a promoção de atividades de cultura,
pesquisa e leitura. Porém, há um grande déficit em oferta estratégica de serviços, falta de

2

A Classificação Decimal de Dewey, também conhecida como Sistema Decimal de Dewey, é um sistema de
classificação documentária desenvolvido pelo bibliotecário americano Melvil Dewey em 1876.
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elaboração de fontes de informação como guias, não possuem nenhum tipo de política e não
utilizam de informações para utilidade pública, muitas vezes há falta de motivação para
promover a biblioteca por meio dos serviços prestados aos seus usuários.
Em relação a Incentivo à leitura todas as escolas desenvolvem por meio de projetos, que
atendem a alunos, professores e comunidade que utiliza a biblioteca. A escola e a biblioteca
deve trabalhar muito bem dois tipos de leitura, são elas a leitura da palavra que utiliza de
materiais bibliográficos e documentais, ver maneiras que possam aproveitar seu acervo, ou
mesmo realizar visitações para leituras em outras bibliotecas, a biblioteca deve atrair seus
usuários por meio de atividades que envolvam seu acervo oferecendo atividades lúdicas, e a
leitura de mundo que trabalha com as questões do cotidiano, as escolas devem trabalhar com
temas como política, meio ambiente, profissão e assim incentivá-los a ler sobre os temas e obter
conhecimentos sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, e analisar como está a leitura em
relação ao mundo.
Já sobre incentivo a pesquisa, estimulam de várias maneiras: reforço escolar, ajudando
na escrita de redações, colaborando nas práticas pedagógicas, estimulando assuntos que tenham
interesses e por meio de projetos que são promovidos pela escola. A biblioteca poderia realizar
um estudo de usuário, em relação aos professores, a biblioteca pode pensar práticas de educação
de usuários para qualificar professores para realizar projetos para mestrado, disponibilizando
informações sobre mestrados, colaborando em cursos para inscrever projetos de mestrado e
assim os professores possam se qualificar, também para realizar projetos que captam recursos
para a instituição, e em relação aos alunos pode realizar oficinas de escrita de redação junto
com o próprio corpo docente ou com a ajuda de outros professores, realizar reforço escolar,
porém para todas as atividades devem ser captados recursos, e assim precisa ser feito um
planejamento para desenvolver, mesmo que de maneira singela essas atividades de incentivo a
pesquisa de ambos.
A sétima foi relacionada às políticas públicas específicas da biblioteca escolar, que dão
subsídio ao acervo, aos serviços e que fornecem suporte. A pergunta foi: “Quais são as políticas
públicas aplicadas a biblioteca escolar?”. As respostas estão representadas no quadro a seguir.
Quadro 9 - Políticas públicas da biblioteca
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“idem questão 2”.

B

“PNLD (Plano nacional do livro didático).
Obs: houve uma unificação entre dois programas: PNBE/PNLD.”
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C

“Desconheço todas”.

D

“Não conheço”.

E

“PNLD, PNBE”.

F

“PNLD, de um modo geral são desenvolvidos projetos específicos da
escola, onde o envolvimento da comunidade escolar é interno.”

Fonte :elaborado pela autora (2018)

Vemos que as políticas mais presentes nas escolas são o Plano Nacional de Livro
Didático, que fomenta exatamente o fornecimento de material didático para o ensino e estudo
do aluno, e o Plano Nacional de Biblioteca Escolar que é voltado para a distribuição de livros
nas bibliotecas para qualificar ainda mais o acervo da biblioteca escolar. Alguns professores
como o C e D desconhecem essas políticas, o professor A citou ainda o PNLL, PNL e PROLER
que fundamentam o incentivo a leitura.
Se boa parte dos professores não têm conhecimento das políticas públicas no geral, afeta
diretamente o conhecimento das políticas públicas que são voltadas às bibliotecas escolares, e
as políticas mencionadas não são exemplificadas. É importante que tenha uma aplicabilidade
dessas políticas citadas, como por exemplo o PNBE envia livros para a escola, assim a
biblioteca recebe sem nenhum tipo de planejamento político, como uma política de acervo que
vai subsidiar o gerenciamento e uso dos livros, que trata sobre vários temas importantes como
vai ser conservado esse acervo, como será realizada a aquisição e se vai passar por uma análise,
como será o acesso a ele, então são pontos que devem estar registrados e documentados por
meio de uma política que vai dá apoio a biblioteca escolar.
Como foi dito na resposta do respondente B, sobre a unificação do PNBE com o PLD,
sabemos que é prejudicial para a escola porque o PNBE é um programa específico da biblioteca,
já o PLD é um programa de livros para o aluno, pois são livros didáticos que não devem ser
colocados na biblioteca e sim ser fornecidos aos professores e alunos, assim se já não possuía
uma política para apoiar a ideia de que não deve estar na biblioteca, o responsável não terá
apoio da mesma para não aceitar este material com acervo.
A oitava pergunta visa analisar como os responsáveis pelas bibliotecas pensam da
importância não mais do tempo integral, mais da biblioteca inserida nas instituições integrais.
A pergunta foi: “Como você avalia o papel da biblioteca dentro da escola de tempo integral?”.
As respostas estão representadas no quadro a seguir:
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Quadro 10 - Papel da biblioteca na escola integral
RESPONDENTES

RESPOSTAS

A

“É um dos ambientes mais utilizados pelos docentes e discentes, por ser um
ambiente agradável e propício ao estudo e leitura”.

B

“Excelente. O ambiente da biblioteca é totalmente vivo. Sempre está ao lado
de todos os projetos pedagógicos da escola, principalmente nos primeiros
anos do T.I. estamos presente na ambientação (painel), até o
desenvolvimento do projeto de leitura e escrita, onde há uma grande
participação nos resultados do corpo discente”.

C

“Com um maior desafio de estimular os alunos a experimentarem o acervo
propondo tarefas que envolvam a integração”.

D

“Importante, pois ajuda na aprendizagem do aluno”.

E

“Dentro das nossas possibilidades e limitações, procuramos dinamizar
nossos trabalhos proporcionando aos alunos atividades lúdicas, musicais e
literária”.

F

“Exerce papel preponderante, visto que torna-se um suporte essencial no
complemento dos trabalhos em sala de aula, além de vários projetos
relacionados à leitura e as oficinas”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

As respostas dos professores em relação ao papel da biblioteca na escola integral são
bem evasivas, não tratam bem de como atuam e como estimula a escola integral, são respostas
bem otimistas porém como o professor D que diz ajudar na aprendizagem do aluno, mais de
que maneira ela faz isso, então são bem vagas em relação às atividades que elas exercem nas
escolas integrais, dessa forma, a biblioteca ajuda na aprendizagem por meio de várias práticas
como gestão, tecnologias, serviços e produtos que oferecem, incentivo à leitura e pesquisa, são
várias maneiras que podem trabalhar em oferta de conhecimento e informação. A ideia geral é
que a biblioteca seja inserida com práticas específicas de colaboração pedagógica e que faça
parte do currículo.
A biblioteca deve apoiar cursos de escrita, cursos tecnológicos de informática básica,
realizar projetos de formação de leitores com procedimentos que ofereçam aprendizagem e
amplie a leitura do aluno. Pode desenvolver atividades e ações culturais próprias e em coletivo
com a secretária do município, sendo vista como ambiente pedagógico e complementar a
educação do aluno, para que consiga realizar, deve possuir recursos suficientes que possam
promover várias atividades integralmente, com a promoção de peças teatrais, cursos de línguas
e realizando concursos para estimular a participação e a comunicação interpessoal dos alunos.
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Após as perguntas foi feito um tópico, onde poderia colocar alguma opinião ou tratar de
algo sobre a pesquisa. A pergunta foi: “Fique à vontade para tecer comentários adicionais” e
apenas duas pessoas deixaram algum acréscimo. As respostas estão representadas no quadro a
seguir:
Quadro 11 - Comentários adicionais
RESPONDENTES

RESPOSTAS

B

“Hoje, a biblioteca é uma parte viva da escola”.

F

“Somente um trabalho coletivo e dinâmico na escola promoverá a
integração do educando no mundo do saber. Na escola visamos à promoção
de atividades que não se limitam ao aspecto conteudista, mas o preparo para
o exercício da cidadania”.

Fonte: elaborado pela autora (2018).

Apenas dois professores teceram comentários adicionais em relação ao tempo integral
e suas escolas, o professor B que hoje considera a escola “viva” em relação ao que era antes do
tempo integral e o professor F que comenta sobre a coletividade da escola em promover
educação, que apenas com todos os profissionais juntos poderão ofertar ensino de qualidade e
preparar seus alunos não apenas na aprendizagem dos livros mas de cidadania.
Percebe-se certo otimismo dos respondentes, mas diante de toda análise feita às práticas
biblioteconômicas estudadas de gestão, tecnologia, organização, de pesquisa, de leitura, de
serviços e produtos, de ações culturais, de estudo e educação de usuário, não são levadas a
totalidade porque falta um olhar biblioteconômico especializado, sente a falta de um
profissional que tenha conhecimento sobre os meios para buscar tornar a biblioteca um espaço
que interaja com seu usuário, e o adapte as maneiras corretas de organização inserindo código
de classificação, catalogação, indexação e um software como o Pergamum, Sophia e muitos
outros que facilite a busca da informação pelo aluno, facilitando também o trabalho da
biblioteca, do profissional e poupando o tempo do aluno na busca, há insuficiência de ações e
conhecimento para buscar recursos para a biblioteca, elaboração de projetos para conseguir
estes recursos ao mesmo tempo que incentiva seus alunos, falta um estudo para saber quem são
seus usuários, quais as melhores formas de abordar, então tudo isso é um déficit encontrado nas
bibliotecas escolares, e com esta nova modalidade de ensino vai causar grande efeito no
desenvolvimento do aluno, é necessário repensar as políticas públicas educacionais
reconsiderando a inserção do profissional bibliotecário nessas instituições que entende dessas
atividades específicas da área e vai desenvolvê-las da melhor forma, mas enquanto a biblioteca
não possuir uma orçamentação específica, um profissional especializado e uma estrutura
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específica vai ficar degradada e será sempre visto como um ambiente auxiliar, são as três
premissas da biblioteca escolar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a educação de tempo integral é implementada sem nenhum tipo de
planejamento e acolhimento do Governo do estado, pois a escassez de recursos humanos,
materiais, tecnológicos e financeiros para as escolas que agregam o tempo integral ao seu
ensino. A biblioteca escolar que antes era vista como um depósito de livros, ganhou um novo
espaço de aprendizagem e colaboração, dessa forma, deve ter um papel fundamental nas
políticas públicas educacionais, que venha dar subsídio no desenvolvimento estrutural,
pedagógico e orçamentário possibilitando a atuação dentro da escola integral com seu tamanho
poder de formação.
Dessa maneira necessita de apoio de leis e normas que oportunizam o seu desempenho
dentro da escola e do currículo. Ainda falta muito para que as escolas cheguem ao modelo
correto de atuação de uma escola integral apesar de ser uma ação que demande tempo e
experiência. Ao longo de todo trabalho fica perceptível a relevância da educação integral para
os estudantes, se cumprida como é exibida teoricamente, com o auxílio de políticas públicas
educacionais que venham fundamentar as escolas no desenvolvimento de atividades e
adaptação ao tempo integral, mas, para que isso aconteça é necessário orientações e apoio, além
da determinação dos profissionais em buscar por melhorias através de projetos políticos para o
ambiente da biblioteca.
Além de estar presente nas políticas públicas, devem fazer parte dos projetos
pedagógicos da escola, assim dando autenticidade ao papel da biblioteca escolar como espaço
de ensino-aprendizagem, e esses projetos podem atuar com leitura e pesquisa e que vão
conduzir os trabalhos e ações da biblioteca envolvendo a gestão participativa, devem estar
presentes também nas políticas educacionais voltadas ao tempo integral, para fortalecer mais o
seu desempenho nas instituições integrais.
Contudo tendo como problema a pergunta, como está a atuação das Bibliotecas das
Escolas de Tempo integral no ensino do Crato? Podemos analisar que as bibliotecas nas escolas
integrais a partir do que foi respondido nos questionários e durante as análises, as mudanças
que enfrentam são em seus horários para se adaptar aos intervalos e estar aberta durante todo o
tempo que o aluno estiver na escola, o aumento na produção de projetos pedagógicos para
incentivar a leitura e escrita do estudante e que acaba esbarrando em um problema no espaço
da biblioteca, muitas não acolhem turmas pelo espaço pequeno e falta de materiais de estudos
e na falta de financiamento e incentivo da própria gestão. Porém ainda é necessário que todos
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valorizem a participação da biblioteca na aprendizagem do aluno e que se integre as ações da
escola.
Seguindo os objetivos específicos será descrito como foi cumprido um a um, o primeiro
trata de: refletir sobre as perspectivas teórico-conceituais relacionados a biblioteca escolar e a
lei 12.244/10, foi realizado leituras relacionadas ao tema e foram trabalhados conceitos e teorias
de definição da biblioteca escolar, foi encontrado que a biblioteca escolar é vista como uma
ferramenta que colabora no incentivo à leitura e pesquisa escolar, e foram dados especificações
sobre a lei 12.244/10 que trata da universalização das bibliotecas escolares e que se estende até
2020, porém foi lançado uma possibilidade de aumento do seu tempo por mais alguns anos.
O segundo objetivo que trata de: abordar as características e o papel de uma biblioteca
em uma escola de tempo integral, foi realizado leituras nas quais podemos observar que as
bibliotecas escolares não se diferem dos outros tipos de bibliotecas, nem tampouco das
bibliotecas das escolas que funcionam apenas um horário. A biblioteca de uma instituição
integral deve estar de acordo com a disponibilidade dos alunos e da escola, assim como ser
ativa em desenvolvimento de projetos e atividades, e colaborar no ensino-aprendizagem por
meio de práticas de mediação, ofertando serviços diariamente para seus usuários e utilizando
de estratégias de organização e disseminação da informação.
O terceiro objetivo que foi: mapear as bibliotecas escolares que compõem as escolas de
tempo integral da cidade de Crato, foi realizado uma pesquisa de quais escolas aderiram ao
tempo integral através de sites de notícias locais e pelo site da prefeitura do Crato, assim pelo
Crede 18 encontramos as escolas e seus respectivos gestores, dessa forma foi mapeado pelo
nome da instituição, as características gerais, nome dos gestores e site/blog das escolas.
O quarto objetivo de: propor estratégias de atuação para as bibliotecas das escolas de
tempo integral no município do Crato, foi feito durante todo o trabalho apontamentos que
devem ser adotados pelas bibliotecas e que servirão de apoio para uma melhor atuação dentro
das escolas integrais.
Esta pesquisa pode possibilitar a investigação da atuação das bibliotecas escolares em
várias regiões, podendo trabalhar com a inserção de um modelo de práticas profissionais, pode
ser trabalhado perspectivas de atuação das bibliotecas com inserção de ferramentas que ajudem
as bibliotecas escolares a possuírem um novo modo de executar atividades dentro da escola,
instiga o desenvolvimento de projeto que possam conseguir recursos materiais e bibliográficos,
o profissional pode trabalhar com ferramentas tecnológicas e desenvolver projetos dentro da
biblioteca escolar, assim é necessário que seja utilizado políticas de acervo, aquisição, política
de usuário, todas elas vão dar suporte às ações da biblioteca escolar.
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Diante das escolas analisadas, podemos observar quais estão realmente aptas a estar
presente no âmbito integral, das que participaram do questionário apenas o Violeta Arraes
possui uma estrutura, pois, foi construída para fazer parte de uma escola integral
profissionalizante acaba contendo todos os pré requisitos, faltando apenas um profissional
bibliotecário inserido, para dar mais características as atividades com uma visão
biblioteconômica.
A escola municipal não foi visitada, pois a profissional não estava disponível ou não se
encontrava, as outras escolas apresentam uma estrutura boa, porém algumas faltam
climatização, algumas escolas possuem espaço para atender turmas e grandes números de
alunos, porém, não contém livros suficientes que atendam a demanda de aluno e conteúdo da
escola. Observa-se que cada uma busca atender e ofertar serviços aos estudantes que colaborem
em sua formação, assim como aproveitar o máximo de recursos que lhe é ofertado apesar de
não possuírem conhecimento sobre captação de recursos que acaba prejudicando a biblioteca
escolar.
A biblioteca é um ambiente relevante dentro da instituição de tempo integral, atuando
por meio de questões do cotidiano da comunidade escolar, que podem estar vinculadas à cultura,
em que são tratadas sobre folclores, lendas, danças, comidas típicas tudo relacionado a elevação
do conhecimento sobre o lugar onde vive. Atualmente um assunto importante são quais fontes
são seguras para recuperar a informação, a biblioteca pode ajudar na pesquisa em fontes
informacionais seguras e apresentar aos estudantes quais as principais formas para recuperar
arquivos relevantes, como confiar na fonte de onde está sendo retirada a informação, todas estas
atividades podem ser desenvolvidas pela biblioteca em parceria com o laboratório de
informática da escola.
Outro ponto importante são as artes por meio de representação teatral, monólogos e
estimulando a pintura e desenho, os esportes também podem fazer parte do fomento
informacional da biblioteca, por meio de ensinamentos não apenas prático mas teórico da
importância do exercício e prática esportiva, trabalhar a educação e suas diversas faces, postura
de apresentação, como fazer slides para apresentações orais, resumos, fichamentos e pode
ajudar também na compreensão da saúde, sobre doenças e suas curas e tratamentos, formas de
prevenção com seminários e agentes de saúde. A biblioteca pode sim estar presente em assuntos
que vão ajudar na formação cidadã do estudante.
A biblioteca escolar pode utilizar de práticas diversas no ambiente da escola integral,
voltadas aos serviços e produtos, estando relacionado ao mobiliário, infraestrutura e ao
gerenciamento de acervo através de regulamentações. É necessário que a biblioteca busque toda
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uma estrutura organizacional para ser efetiva dentro do ambiente integral, faltando apenas um
incentivo político de qualidade.
Pode trabalhar com as tecnologias, em que sua principal ferramenta é a divulgação do
ambiente escolar por meio de redes sociais, estimulando os alunos a frequentarem. Deve possuir
um equipamento tecnológico e disponibilizar por meio de catálogos online seu acervo
trabalhando o gerenciamento por meio de um software.
Tratando principalmente a leitura de mundo e da palavra, essenciais em todas as práticas
escolares, e incentivando de maneiras diversas a pesquisa, a leitura e a produção, pois pela
leitura o aluno aprende a compreender melhor e a escrever melhor, exercícios de leitura são
importantes podendo ser trabalhados em grupos ou individuais.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA

Este TCC intitulado de PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO EM BIBLIOTECA
ESCOLAR: ESTUDO REALIZADO NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO CRATOCE é de autoria de Andressa Guedes Freire, sob orientação do Prof. Jonathas Carvalho com
objetivo de “Investigar o processo de atuação das bibliotecas das escolas de tempo integral do
Crato visando perceber os impactos na comunidade das escolas e propor novas estratégias de
atuação”. Visa a coleta de dados, com vista a construção do trabalho para defesa em 2018.2 na
Universidade Federal do Cariri - UFCA.

QUESTIONÁRIO

1) Como você avalia a relevância da Educação de Tempo Integral nas escolas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) Quais são as principais políticas públicas que são executadas no ambiente escolar? (Ver
Anexo)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3) Como a escola está se adaptando a realidade do Tempo Integral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) Como a biblioteca está se adaptando a realidade do Tempo Integral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5) Caracterize a biblioteca escolar a partir dos segmentos:

a) Estrutura Física
___________________________________________________________________
b) Acervo
____________________________________________________________________
c) Serviços
____________________________________________________________________
d) Orçamento
____________________________________________________________________

6) Como a biblioteca atua com: (Ver Anexo)

a) Gestão da Informação:___________________________________________________
b) Tecnologias da Informação: _______________________________________________
c) Organização da Informação: ______________________________________________
d) Serviços da Informação:__________________________________________________
e) Incentivo à leitura: ______________________________________________________
f) Incentivo a pesquisa: ____________________________________________________
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7) Quais são as políticas públicas aplicadas a biblioteca escolar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8) Como você avalia o papel da biblioteca dentro da escola de tempo integral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9) Fique à vontade para tecer comentários adicionais:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO A - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Algumas políticas públicas educacionais: Programa Nacional Biblioteca na Escola
(PNBE), Programa Nacional Biblioteca do Professor mais conhecido como PNBE do Professor,
Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Programa Nacional de Incentivo à Leitura
(PROLER), Pró-leitura na Formação do Professor, Plano Nacional de Leitura (PNL), Programa
Mais Educação, etc.
Quadro - Perspectivas de atuação na biblioteca escolar
Setores de atuação

Gestão da informação

Tecnologias da informação

Tecnologias da informação

Norteadores
Gerenciamento do acervo
Gerenciamento dos serviços;
Gerenciamento
das
tecnologias digitais;
Gerenciamento dos recursos
humanos;
Planejamento das atividades
da biblioteca como produtos e
serviços;

Definição
de
quais
programas, softwares, bases
de dados, redes sociais, sites,
blogs e outros meios
tecnológicos
devem
ser
utilizados;
Aplicações pedagógicas das
tecnologias digitais.

Definição
de
quais
programas, softwares, bases
de dados, redes sociais, sites,
blogs e outros meios
tecnológicos
devem
ser
utilizados;
Aplicações pedagógicas das
tecnologias digitais.

Estratégias dinâmicas para
representação do acervo;
Organização e tratamento
Uso de técnicas e linguagens
da informação
documentárias para otimizar
o acesso à informação.

Formas de atuação
Formas de dinamização do acervo;
Oferecimento estratégico e dialógico
dos serviços;
Uso estratégico e interativo das
tecnologias;
Gestão compartilhada e participativa
da biblioteca escolar liderada por
bibliotecários com a participação de
professores, alunos, direção e
comunidade escolar no geral.
Criação de um sistema de informação
software que dê conta da atividade
representacional do acervo;
Uso interacional das redes sociais
mais utilizadas como facebook,
twitter, linkedin etc.;
Valorização dos serviços virtuais
como forma de ampliar o acesso à
informação para os usuários, tais
como: serviço de referência virtual,
disseminação seletiva da informação,
informação utilitária e serviços de
alerta.
Criação de um sistema de informação
software que dê conta da atividade
representacional do acervo;
Uso interacional das redes sociais
mais utilizadas como facebook,
twitter, linkedin etc.;
Valorização dos serviços virtuais
como forma de ampliar o acesso à
informação para os usuários, tais
como: serviço de referência virtual,
disseminação seletiva da informação,
informação utilitária e serviços de
alerta.
Criação de catálogos dinâmicos
expostos no ambiente físico e virtual
da biblioteca escolar;
Formas dinâmicas de classificação: a
classificação no sistema pode ser
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Serviços de informação

Estratégias para oferecimento
de serviços;
Elaboração para o uso das
fontes de informação;
Definição dos produtos a
serem
propostos
pela
biblioteca escolar.

Estratégias para promoção de
Leitura e Pesquisa a partir pesquisa para professores,
da biblioteca escolar
alunos e a comunidade em
geral.

Fonte: Silva (2016, não paginado).

convencional, mas é interessante
dispor critérios qualitativos de
classificação facetada;
Criação de índices, vocabulários
controlados e tesauros sobre aspectos
de interesse de atuação da
comunidade de usuários.
Desenvolvimento
de
serviços
diversos como informação utilitária
(temáticos,
autorais,
culturais,
utilidade pública), disseminação
seletiva da informação (DSI),
serviços de referência, serviço de
alerta, ação cultural, promoção de
leitura e pesquisa;
Criação de produtos como manuais,
guias, catálogos etc.
Elaboração e aplicação de política de
acervo que considere a diversidade
documental a ser disposta na
biblioteca escolar (livros, artigos,
revistas, sites, blogs, bases de dados,
repositórios, entre outros).
Realização de estudo de usuários.
Estímulo à pesquisa escolar para
docentes por meio da orientação de
projetos para aplicação na escola ou
qualificação acadêmica e para alunos
por
meio
de
práticas
de
escrita/redação, reforço escolar,
práticas artístico-culturais.

