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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones, 
com o objetivo  de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes 
sentidos:

Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por 
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compre-
endeu ou não o assunto. 

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você 
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você 
sabia que?”

Glossário  –  explicação de termos técnicos, palavras novas ou não 
usuais. 

Memorial   registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de 
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final 
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema 
que será ou está sendo tratado.  



Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso 
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em 
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que 
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser 
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unida-
de temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que 
você estudou na unidade.



Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que 
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso 
Técnico em Biblioteconomia. 

Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de 
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidi-
ano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distân-
cia para trabalhadores da educação básica.

Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais 
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de 
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda. 

Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá para 
capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais 
para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.

Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que 
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais 
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação 
dos Técnicos em Biblioteconomia.

Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação 
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualifi-
cação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de 
nossa nação.

Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta 
formação sejam produtivos para todos!





É com grande satisfação que compartilho com você os conhecimentos elabo-
rados, no decorrer de minha história profissional, sobre as práticas associadas à 
biblioteca.

Espero, juntamente com a criação de situações de aprendizagem, comparti-
lhar a crença que tenho na força da Educação e na importância das bibliote-
cas, como estruturas que contribuem para um mundo melhor, mediante enri-
quecimento e transformação da humanidade. 

Nasci no Estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Quando tinha dois anos 
de idade, mudei com meus pais, para São Paulo.

Tenho formação em Biblioteconomia e Letras; sou especialista na área de Medi-
ação da Informação. Atualmente, faço pós-graduação em Gestão Pública. 
Minha atuação profissional é direcionada à área de bibliotecas e ambiente 
educacional.

Resido em uma cidade grande, onde há muitos lugares bonitos e interessantes a 
serem visitados. Aqui, o tempo parece voar. Sou casada, tenho dois filhos mara-
vilhosos e minha família é meu porto seguro.

Acredito nos desafios e na busca pela justiça. Estou certa que sempre aprende-
mos a cada novo amanhecer e creio, cada vez mais, que compartilhar é a pala-
vra de ordem para os nossos dias!
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Caro leitor:

Acreditamos que o curso Técnico em Biblioteconomia, oferecido aos funcionári-
os, é sem dúvida importante passo para o reconhecimento e a valorização dos 
profissionais que atuam na organização da escola, contribuindo para a constru-
ção de um ensino de qualidade.

As escolas são fundamentais ao processo de construção dos saberes, de forma 
significativa, crítica e consciente. As bibliotecas escolares constituem-se em 
aliadas encantadoras e indispensáveis neste processo.

O cotidiano da educação se constrói a partir da busca por aprimoramento, na 
formação educacional e na qualificação profissional, sendo a chave mestra 
para imprimir a qualidade no ato de educar.

Este módulo inicial irá conduzi-lo ao fascinante mundo das bibliotecas e da lei-
tura. Em sua elaboração, discorreremos, a princípio, sobre temas aparentemen-
te teóricos, de forma compreensiva e significativa, ao mesmo tempo leve e 
agradável.

Além do embasamento teórico haverá atividades práticas, indicação de sites 
para pesquisas, sugestão de leituras, filmes, questões para reflexão e orientação 
para estudo.

Por isso, para facilitar sua leitura e compreensão, organizamos o módulo em 
cinco unidades temáticas:

História do livro 
Tipos de bibliotecas e suas funções 
O profissional técnico e suas atribuições 
Hábito de leitura 
Atividades culturais dentro da biblioteca

Assim, por meio dos temas destas cinco unidades, esperamos criar condições 
teórico-práticas que possibilitem a você:

Apropriar-se do conhecimento referente ao estudo da biblioteca esco-
lar, para que possa auxiliar nas práticas educacionais;

Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Unidade 4
Unidade 5

•



•

•

•

Biblioteconomia;

Contribuir para o aperfeiçoamento das funções exercidas pelo profissio-
nal Técnico em Biblioteconomia.

Desenvolver um comportamento de leitor diante do exercício de sua 
função, para se constituir como sujeito autônomo e crítico.

O que nós esperamos, então, por meio deste módulo, é poder promover em 
você formação de qualidade por meio do desenvolvimento de habilidades 
humanas, conceituais, técnicas e profissionais

Acreditamos que o percurso será recompensador para todos! 

Aprender e utilizar as técnicas e as práticas profissionais no âmbito da 

14 Noções de biblioteca e seu papel como espaço educativo Módulo 10 
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A contribuição desta unidade consiste em fazer com que você conheça o pro-
cesso evolutivo da história do livro. E assim, relacioná-lo com as diversas transfor-
mações da escrita, desde os primórdios até os dias atuais.

Nesta unidade, a temática central é a história do livro. Você terá acesso às 
seguintes informações:

A história da escrita
O desenvolvimento da escrita
A imprensa
A história do livro.

Ao final desta unidade, você será capaz de:

Datar a origem da escrita e apresentar sua evolução até nossos dias;
Datar a origem da imprensa e correlacioná-la com a história da escrita;
Diferenciar os livros antes e após a existência da imprensa e relacionar 
a história do livro com a história da escrita e da imprensa. 

Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do livro! 

Mas, antes de começarmos a contar esta história, precisamos retroceder no 
tempo e saber mais sobre a história da escrita. Quer me acompanhar neste 
sobrevôo da história, retornando no tempo, há mais de quatro mil anos?

Seção 1 – A história da escrita

Hoje, com o uso cada vez maior do computador para realizar as tarefas 
escolares, talvez você esteja utilizando cada vez menos o lápis e o papel 
para escrever. Mas, independentemente da tecnologia utilizada, as pes-
soas continuam se comunicando por meio da escrita.

Você parou para pensar como as pessoas se comunicavam, por escrito, 
muitos séculos ou milênios atrás?  Quem fazia uso da escrita e para quê?

Os seres humanos, ao longo dos 
tempos, desenvolveram diferentes 
formas de comunicação para se 
proteger das adversidades da natu-
reza, expressar suas emoções e 
sentimentos, conviver em grupos.

Das cavernas às modernas formas 
de comunicação, muitos sinais e 
símbolos foram desenvolvidos pelos 
indivíduos para registrar variados 
momentos de sua trajetória. Os registros mais antigos que se conhecem são as 
pinturas feitas em parede de cavernas (pinturas rupestres). 

• 
• 
• 
• 

•
•
•

Pintura rupestre
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Certamente, você deve ter visto imagens como esta em livros, programas de 
televisão, em algum museu ou visitando algum sítio arqueológico.

Mas o que querem dizer estas gravuras?

Esses registros comprovam a necessidade que sempre acompanhou o ser huma-
no: a de se comunicar, guardar de alguma forma sua história, suas ideias e suas 
emoções. Esses registros são hoje parte da memória humana.

Das pinturas rupestres ao surgimento da escrita como formas de registro da histó-
ria, muitos milênios se passaram. 

Mas em que momento da história surge a escrita? Em que instante foi ela-
borado um sistema organizado de signos ou símbolos, por meio dos quais 
seus usuários puderam materializar e registrar claramente o que pensa-
vam ou sentiam? Você saberia dizer?

Tal sistema não surgiu da noite para o dia. A história da escrita é longa e comple-
xa. Você está curioso para saber?

Então vamos, resumidamente, contar um pouco desta história fascinante!

A origem da escrita

A escrita é o processo de registro de caracteres com a intenção de formar pala-
vras ou outras construções de linguagem. Os meios utilizados para esse registro 
são os mais variados. Pode-se utilizar qualquer instrumento capaz de produzir 
marcas numa superfície que os aceite (caneta, lápis, giz, máquina de escrever, 
computador), e essas superfícies, também chamadas suportes, podem ser as 
mais variadas (papel, couro, caco de cerâmica, parede e até grão de arroz; 
com lente de aumento é possível ver nomes, poemas ou textos religiosos escritos 
ali). O registro pode durar muito tempo, a exemplo dos livros escritos em perga-
minho, ou quase nada, como as tarefas registradas em quadro-negro.

A Mesopotâmia, no Oriente Médio, 
na região ocupada hoje, em grande 
parte, pelo Iraque, abrigou, no perío-
do entre 4 mil e 3 mil a.C., uma das 
mais antigas civilizações, os sumérios. 
Agricultores eficientes que utilizavam 
a irrigação para abastecer de água 
as pastagens e as plantações. Ani-
mais domesticados, como bodes e 
vacas, eram criados em pastagens e 
forneciam, com regularidade, car-
ne, leite, manteiga e peles. 

Eles construíram as primeiras cidades do mundo, na fértil planície entre os rios Tigre 
e Eufrates. As cidades sumérias, como Uruk e Ur, eram circundadas por muralhas e 
tinham templos construídos no topo de zigurates, enormes pirâmides em degraus 
com a parte superior plana. O zigurate mais conhecido é a Torre de Babel.



19Noções de biblioteca e seu papel como espaço educativoMódulo 10 

Na cidade de Nipur, a 150 quilômetros de Bagdá, foi encontrada uma 
biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60.000 placas de barro 
com inscrições cuneiformes. Há informações preciosas sobre o sistema 
solar e até sobre Plutão, planeta só redescoberto em 1930. Eles possuíam 
conhecimentos sobre o tamanho, composições químicas e físicas de Plu-
tão e afirmavam que este era, na verdade, um satélite de Saturno que se 
“desprendeu” e ganhou nova órbita. A Lua era por eles chamada de 
“pote de chumbo” e diziam que seu núcleo era uma cabaça de ferro. 
Durante o programa Apollo, a NASA confirmou alguns destes dados! (fon-
te: Erick Von Däniken. Eram os Deuses Astronautas?).

Certamente você se lembra disso, pois as antigas civilizações eram tema de 
estudo na educação básica, e talvez tenha encantado você, ou deixado muito 
curioso. Mas por que retornar a esse tema? 

Porque os sumérios desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, 
usada para registrar o gado, a comida e outros bens. Escribas (copistas profissio-
nais) usavam um estilete afiado de junco para inscrever figuras simples, conheci-
das como pictogramas, nas tabuinhas de argila.

Gradualmente, os pictogramas se tornaram mais a

A escrita cuneiforme foi utilizada também para gravar em paredes de rochedos, 
corpos de estátuas e em grandes monumentos, sendo sempre as inscrições um 
decalque do texto escrito no tablete de argila. Em algum momento, então, os 
homens passaram a usar o mesmo sinal para palavras que tinham significados 
que poderiam ser associados. Assim por exemplo o sinal para SOL, em sumério,
tanto poderia expressar a palavra SOL como a palavra DIA. 

bstratos, transformando-
se, com o passar do tempo, em uma nova forma de escrita, conhecida como 
cuneiforme*. Escrevia-se com o uso de estiletes com ponta em forma de 
cunha. Documentos e cartas em escrita cuneiforme eram “assinados” com 
um sinete cilíndrico, uma pedrinha em forma de cilindro com incisões. Roda-
va-se o sinete cilíndrico na superfície da tabuinha de argila, formando uma 
figura contínua. 

, ,   

Imagine exemplos do processo de evolução em relação a música, meios 
de comunicação e Internet. Relacione-os com a escrita. 

* CUNEUS (latim)
Significa cunha, é o 
resultado da incisão de 
cálamos (pedaços de 
cana ou madeira) feita na 
argila úmida.

Seção 2 - O desenvolvimento da escrita

Enquanto a escrita cuneiforme se 
espalhava por toda a Mesopotâmia, 
outros sistemas de escrita nasciam e 
se desenvolviam no vizinho Egito e na 
longínqua China.

Os egípcios criaram a escrita hieroglífi-
ca. Ela consistia em símbolos, os hieró-
glifos, que representavam palavras. 

 

Hieróglifos
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Quanto à escrita chinesa, era composta de ideo-
gramas, representação de ideias por meio de sinais 
que reproduzem objetos concretos.

Mil anos antes de Cristo, aconteceu uma verdadei-
ra revolução: a invenção do alfabeto fonético, 
conjunto de signos usados para representar os sons 
da fala. Foi uma longa história. Na origem do alfa-

beto estão os fenícios. Esse povo fazia intenso comércio marítimo com regiões 
situadas no litoral oeste do mar Mediterrâneo, no norte da África, sul da Espa-
nha, Grécia e Itália. Para anotar o que compravam e o que vendiam, criaram 
alguns sinais que deram origem a algumas das atuais letras do alfabeto. 

Os gregos, um dos povos que tinham relações comerciais com os fenícios, utiliza-
ram esses sinais e com o tempo acrescentaram outros.

Há mais ou menos 2.200 anos, os romanos aprenderam com os gregos o uso do 
alfabeto* e introduziram também algumas modificações. Assim foi criado o alfa-
beto latino, na forma como o conhecemos hoje. 

Na busca de suportes para transmitir informações, o papel é a solução 
ideal: prático, fácil de transportar e durável. No entanto, devido ao atual 
abuso dos recursos naturais do planeta, é importante ressaltar que o papel 
é um bem que precisa ser utilizado com consciência. Milhares de florestas 
são derrubadas para fabricar o papel. O uso consciente e a reciclagem 
desta matéria-prima são vitais.

Direção da escrita

No livro “Aventura da escrita”, Lia Zatz nos conta que a
tiu uma pessoa responsável pela criação do alfabeto, também jamais al-
guém afirmou que a escrita deve ser da esquerda para a direita ou da direita 
para a esquerda, em linhas horizontais ou verticais. Essas regras foram sendo 
estabelecidas aos poucos e de forma diferente para as diversas línguas. O 
objetivo de estabelecer regras foi sempre o de facilitar a tarefa de escrever e 
ler.  Os egípcios antigos escreviam a mesma coisa em várias direções. Os 
gregos tinham o mesmo hábito. Mas, com o tempo, estabeleceram regras 
para escrever e ler em linhas horizontais, de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, que é como nós escrevemos e lemos. 

ssim como nunca exis-

1. Crie um código secreto e escreva uma carta a um grande amigo. No 
final da carta, faça uma legenda para que ele consiga decifrá-la.

2. Converse com seu amigo após o recebimento da carta e identifique 
quais foram as impressões sobre a experiência. 

3. Como seriam as relações sociais com a ausência da escrita? (Se possí-
vel, converse com uma pessoa analfabeta sobre essa questão e relate 
para sua turma.) 

4. Pesquise a história da transformação de três letras.

* ALFABETO
Vem da junção das duas 
primeiras letras gregas: 

alfa (α) e beta (β).

Ideogramas
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Seção 3 – A origem da imprensa escrita  

A imprensa é o resultado de duas grandes invenções: a escrita e o papel. Como 
você sabe, a origem da escrita é atribuída aos sumérios, que através da padroni-
zação das representações pictóricas, conseguiram transformar os sons em sím-
bolos. Já o papel, foi inventado pelos chineses no século II.

O papel foi inventado pelos chineses no século II da era cristã. No entanto, 
só no século X foi conhecido no continente africano e introduzido na 
Península Ibérica pelo povo mouro. Mercadores árabes que iam comerci-
alizar com os chineses aprenderam a técnica de fazer papel; na sequên-
cia, ensinaram aos europeus.

A criação da imprensa é atribuída ao alemão , que em 
1455, começou usando os tipos móveis de madeira e, logo, passou a utilizar os de 
metal, por serem mais resistentes. A partir disso, a imprensa foi tomando um 
impulso cada vez maior. As técnicas de impressão, da fabricação do papel e da 
tinta, a simplificação dos tipos, enfim, uma série de aperfeiçoamentos foi intro-
duzida pelas tipografias que se multiplicavam por todos os países.  

Johannes Gutenberg

Você quer saber o que são e como se faziam tipos móveis? Consulte o site 
http://tipografos.net/glossario/tipos-moveis.html. Não deixe de clicar sobre o 
link O processo de fundição, em detalhe (está no final da página indicada).

A técnica da tipografia se desenvolveu a 
partir do surgimento da imprensa. De fato, 
para imprimir era preciso compor, com 
certa rapidez, um grande número de pági-
nas diferentes. Isso levou à invenção dos 
tipos móveis, os quais, ao término de uma 
impressão, eram recombinados para for-
mar outras palavras. Isso exigiu um novo 
desenho de letras: caligrafias antigas, 
como a carolíngia, estavam relegadas ao 
desaparecimento, pois seu excesso de 
detalhes era impraticável tecnicamente.

Em Portugal, a imprensa foi introduzida no tempo do rei D. João II. O primeiro livro 
impresso em território português foi o “Pentateuco”, os primeiros cinco livros da 
Bíblia. Foi impresso na cidade de Faro, em caracteres hebraicos, no ano de 1487. 
No ano seguinte, foi impresso em Chaves o “Sacramental”, de Clemente Sán-
chez de Vercial, considerado o primeiro livro impresso em língua portuguesa.

Em 1837, o italiano José Ravizza criou a primeira máquina de escrever. Era um 
teclado que, quando pressionado, movimentava martelinhos que imprimiam as 
letras na folha de papel.

Essa máquina foi sendo aperfeiçoada até chegar às máquinas de escrever ele-
trônicas, que com um leve toque no teclado, imprimem a letra na folha de papel 
e, se preciso, até fazem correções.

Escrita 
carolíngia
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O desenvolvimento tecnológico colocou outros suportes à disposição da escri-
ta: o computador. Nos computadores, a armazenagem de registros escritos 
pode dispensar em alguns casos o uso do papel, pois as informações ficam gra-
vadas no próprio equipamento ou em mídias, e a leitura pode ser feita direta-
mente na tela do computador.

Johannes Gutenberg

Prensa de Gutenberg

Máquina de escrever

Computador

Com base nos textos lidos até agora e em outras informações que quiser 
pesquisar, faça uma linha do tempo que mostre a evolução da escri-
ta/imprensa desde as pinturas rupestres até os tabletes de leitura, como 
Kindle ou iPad.

Seção 4 - História do livro

Desde a invenção da escrita até os dias atuais, os livros e os documentos, escritos 
há séculos ou recentemente, passaram a construir uma fonte preciosa do conhe-
cimento humano. O homem utilizou os mais diferentes tipos de material para regis-
trar sua passagem pelo planeta, difundir seus conhecimentos e experiências.

Na Antiguidade, os sumérios guardavam suas informações em tijolo de barro. Os 
egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro*, uma planta encontrada às 
margens do rio Nilo: suas fibras, unidas em tiras, serviam como superfície resisten-
te para a escrita hieroglífica. 

Nesse processo de evolução surgiu o pergaminho, feito geralmente da pele de 
carneiro, que tornava os manuscritos enormes. Para cada livro era necessária a 
morte de vários animais.

Tanto os papiros como os pergaminhos escritos eram conservados em rolos, 
chamados de volumen**. Os mais refinados feitos com as melhores peles de 
vitelo, eram chamados de velino. Com o passar do tempo, as folhas passaram a 
ser cortadas e agrupadas entre duas capas de couro ou madeira, criando-se 

“Um país se faz com homens e livros.”
(Monteiro Lobato)

* PAPIRO
A palavra papyrus, em 

latim, deu origem à 
palavra papel.

*  * Volumen, do verbo 
volvere, “virar, fazer 

girar, enrolar”.
Velino, do francês 

antigo Vélin - "couro 
de vitelo".
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assim os códices (do latim codex: tabuinha com escrita), bem mais práticos para 
serem usados. Seu desenvolvimento ocorreu, sobretudo, a partir do cristianismo, 
com os registros eclesiásticos e a Bíblia. 

O livro continua sua evolução com o aparecimento de margens e páginas em 
branco, pontuação e o uso de letras maiúsculas. Na sequência, aparecem os 
índices, os sumários e os resumos. Na categoria de gêneros, além do didático, 
despontam as coletâneas e os textos eróticos. Progressivamente, aparecem 
livros em língua vernácula*, rompendo com o monopólio dos de língua latina 
na literatura. 

Em 1455, foi publicado o prime-
iro livro feito pelo novo proces-
so de impressão: a Bíblia, 
conhecida como “Bíblia Maza-
rin”, considerada até os nossos 
dias um dos mais belos livros do 
mundo. Em 1462, foi publicada 
outra Bíblia em dois volumes, 
conhecida como “Bíblia de 
Mogúncia”. 

A história do livro no Brasil tem 
seu começo em 1808, quando 
a corte portuguesa se transfere 
para o Brasil. D. João VI, trouxe 
além de seu séquito, o primeiro 
prelo de madeira de fabrica-
ção inglesa e a Biblioteca Real. Outra decisão do rei 
foi ordenar a instalação da Imprensa Régia. Contu-
do, essa imprensa funcionava sob a poderosa cen-
sura do imperador: não era sinônimo de liberdade 
ou de manifestação da opinião pública. Era proibi-
da a impressão fora das oficinas da corte e se publi-
cava apenas o que era autorizado, a saber, o que 
não ofendia o Estado, a religião ou os costumes. A 
partir da Imprensa Régia foi publicado o primeiro 
jornal brasileiro, a “Gazeta do Rio de Janeiro”, fun-
dada em 10 de setembro de 1808, e também o 
primeiro livro publicado no Brasil, a obra poética 
“Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga 

. (fonte: PAIXÃO, F. História do livro no Brasil. Ática, 1996)

* VERNÁCULO
É o nome que se dá à
língua nativa de um país
ou de uma localidade.

Bíblia Mazarin Bíblia de Mogúncia

Folha de rosto
de ‘‘ ’’Marília de Dirceu

Pergaminho
Papiro Codex
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A principal característica na modernidade é marcada pelo surgimen-
to do livro de bolso, durante o século XVI. Este modelo de publicação, 
que deu novo formato para a edição de baixo custo e qualidade, foi 
alvo de discriminação dos letrados. O livro de bolso trazia em seu con-
teúdo qualidades próprias de textos clássicos, com a mesma legibili-
dade, representados em formato leve e prático para o leitor. 

Atualmente, o livro é facilmente encontrado em bibliotecas, livrarias, 
sebos, bancas de jornal, supermercados e demais locais de circula-
ção de interesse cultural. Cada vez mais aparecem informações não 
lineares, na maioria das vezes associadas às tecnologias da informa-
ção, que influenciam a indústria editorial e com ela se relacionam. 

O livro digital, também conhecido como livro eletrônico ou e-book, é um forma-
to  digitalizado que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, tais como: com-
putadores, palmtops (microcomputador portátil – pequeno para caber na 
palma da mão), celulares que suportem esse recurso e mais recentemente nos 
kindles. Foi inventado em 1971, quando Michael Hart digitou a “Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América”. Hart foi também o fundador do 
Projeto Gutenberg, o mais antigo produtor de livros eletrônicos do mundo.

Os egípcios escreveram seus livros sobre papiros, em que consistia em uma 
parte da planta, que era liberada do restante da planta, livrada (do latim, 
libere, livre). Daí surge à palavra liber, em latim, e posteriormente livro em 
português. As folhas de papiro emendadas formavam rolos que chega-
vam a ter até vinte metros de comprimento e eram guardados em potes 
de barro ou estojos de madeira. Os escribas copiavam textos sagrados, 
políticos, comerciais ou literários, e o título do livro aparecia no final da 
obra. Os egípcios conseguiram reunir grandes bibliotecas com livros de 
matemática, astronomia e religião, além de obras literárias, sendo algu-
mas dessas ricamente ilustradas.

Reflita se a existência do livro de papel é imprescindível, sobretudo com o 
surgimento das ferramentas tecnológicas atuais.

Procure informações sobre o autor do livro “Marília de Dirceu” (onde e 
quando nasceu, aspectos curiosos de sua vida, se está ligado a algum 
movimento literário ou cultural, obras principais). 

Pesquise na Internet um modelo de livro digital. Acesse o site www.domini-
opublico.gov.br e escolha uma obra para ler. Escreva a experiência de 
leitura em relação ao livro digital e o tradicional. Anote as informações em 
seu memorial.

Através desta unidade, você pôde observar quanta coisa mudou em rela-
ção a evolução da linguagem escrita e dos livros, que ganharam outros 
formatos na edição para atender aos diferentes tipos de leitores.

Livros de bolso
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e suas funções
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Você já entrou em diferentes bibliotecas (da escola, do município) ou, quem 
sabe, está lendo este módulo na biblioteca do seu polo. O que deveria ser uma 
biblioteca para você? As que você já utilizou, ou utiliza, poderiam ser chamadas 
de bibliotecas? Para que serve uma biblioteca?

Nesta segunda unidade, discutiremos com você sobre os seguintes temas: 

História da biblioteca

As principais bibliotecas da antiguidade

Tipos de biblioteca e suas funções

Atribuições do bibliotecário e demais profissionais da escola

Nesta unidade, convido você a pensar sobre as várias bibliotecas existentes no 
decorrer da história até a atualidade. Ao término desta unidade, você será 
capaz de:

Fazer um relato histórico a respeito das bibliotecas mais significativas 
na história da humanidade;

Diferenciar tipos de biblioteca, segundo a função ou público-alvo.

Mas o que vem a ser uma biblioteca*?

Em termos simples, a partir da origem da palavra grega, é o lugar onde se guar-
dam livros.

De maneira mais abrangente, biblioteca é todo espaço (concreto, virtual ou híbri-
do) destinado a uma coleção de informações de quaisquer tipos, sejam escritas 
em folhas de papel (monografias, enciclopédias, dicionários, manuais, etc.), 
sejam ainda, digitalizadas e armazenadas em outros tipos de suportes, tais como: 
CDs, VHS e DVDs. Revistas e jornais também são colecionados e armazenados, 
especialmente em uma hemeroteca (arquivos de recortes de jornais e eventual-
mente recortes de revistas, que informam sobre assuntos diversos e temas atuais).

• 

• 

• 

• 

•

•

* BIBLIO
TECA 

 - livro;
- armário, depósito

Clipping é uma expressão idiomática da língua inglesa, uma "gíria", que 
define o processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e 
outros meios de comunicação, geralmente impressos, para resultar 
num apanhado de recortes sobre assuntos de total interesse de quem 
os coleciona. (Wikipedia)

O termo biblioteca não se restringe à definição clássica que nos fornece o dicio-
nário ou algumas enciclopédias:

1) Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, 
organizada para estudo, leitura e consulta.

2) Edifício, ou recinto, ou local onde se instala essa coleção. (Dicio-
nário Aurélio). 

As bibliotecas não são meros depósitos de livros com seus saberes e significa-
dos fixos. 
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Jorge Luís Borges, famoso escritor argentino, disse: “Sempre imaginei o paraí-
so como uma grande biblioteca”. E você, como imagina uma biblioteca? 

Seção 1 - História da biblioteca 

Você sabe qual foi a primeira biblioteca de que se tem conhecimento na histó-
ria, em que país surgiu e quem foi o idealizador?

A Biblioteca de Nínive foi fundada no século VII a.C. Pertencia ao rei Assurbani-
pal (668-626 a.C.). Esta biblioteca guardava somente documentos gravados em 
placas de argila, já que na época não havia papel. Existiu ainda uma espécie 
de catálogo em que se registravam as grandes diversidades de assuntos. Não se 
sabe, ao certo, qual foi a primeira, mas esse é o registro mais antigo.

No entanto, sobre a mais importante não há dúvidas: acredita-se que foi cons-
truída na cidade de Alexandria, no início do século III a.C., durante o reinado do 
faraó Ptolomeu I Sóter ou de seu filho Ptolomeu II. No que se refere à primeira 
biblioteca, a de Alexandria foi a maior da Antiguidade: chegou a ter setecentos 
mil livros, sob a forma de rolos de papiro. Segundo a maioria dos historiadores, foi 
destruída em razão de um terrível incêndio. 

Outra biblioteca importante foi a de Pérgamo, antiga cidade grega. Porém, a 
coleção de obras reunidas em Pérgamo jamais superou a de Alexandria. E foi 
nesta cidade que começou a ser difundido o uso do couro fino e curtido na ela-
boração de livros, e este material passou, então, a ser chamado de pergami-
nho. Trataremos dessas questões na seção seguinte.

Na Antiguidade, as bibliotecas se diferenciavam 
conforme o tipo de suporte pertencente ao seu 
acervo. Nesse período, não possuíam um caráter 
público; serviam somente como depósito, sendo 
um local mais para esconderijo de livros do que 
para preservá-los e difundí-los. Os projetos arquite-
tônicos dos edifícios das bibliotecas eram idealiza-
dos com o objetivo de impedir a saída do acervo. 

No final da Idade Média, os livros e as bibliotecas 
começaram a ficar mais parecidos com o que 
temos atualmente. As instituições eclesiásticas se 
encarregaram da preservação do saber antigo e 
também da elaboração de livros. Os grandes 
responsáveis foram os monges copistas, religiosos 
que copiavam os livros à mão e os decoravam 

caprichosamente. Nesse período, os livros eram muito caros e raros. Só os ricos e 
membros da Igreja podiam comprá-los.

Hoje os livros são bastante acessíveis e a maior biblioteca do mundo é a Bibliote-
ca do Congresso Americano, ou a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. 
Segundo o site oficial (www.loc.gov), a biblioteca conta com cerca de 142 
milhões de itens, entre os quais, 32 milhões de livros catalogados e material 
impresso em mais de 470 línguas.

Copista medieval
e livro da época
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A história da biblioteca é marcada por fatos de resistência ao conhecimento. 
No decorrer dos anos, as bibliotecas sofreram a ação do tempo, das guerras, de 
disputas pelo poder, da censura e, mesmo assim, conseguiram resistir a todas 
estas adversidades. Por exemplo, na Idade Média, as bibliotecas quase foram 
extintas devido à censura da Igreja Católica. Contraditoriamente, foram nos 
esconderijos dos mosteiros que seus acervos se conservaram.

Ataques a bibliotecas não são coisas do passado. Na recente invasão america-
na ao Iraque, a Biblioteca Nacional de Bagdá foi devastada. Sofreu dois ata-
ques com bombas e mísseis, seguidos de dois violentos saques. Grande parte do 
acervo desapareceu: tabletas de argila dos sumérios de 5.300 anos foram rou-
badas das vitrines; preciosos livros se transformaram em cinzas e uma importante 
parte da herança cultural da nação foi destruída. 

Sugerimos a leitura da obra “História universal da destruição dos livros”, de 
Fernando Báez. Relata o lúcido e devastador crime perpetrado contra a 
memória da humanidade que descansa nos livros: da antiguidade grega 
até ao mundo islâmico, desde os códices pré-hispânicos perdidos no fogo 
durante a época colonial ou a destruição nazista de milhares de livros 
judaicos até às situações atuais de censura em países como Cuba e Chi-
na. Por quê? Para encontrar uma resposta, Fernando Báez recorre a diver-
sos momentos da história, cuja desafortunada pedra de toque tem sido a 
destruição dos livros, sempre em nome de diversas consignas: raciais, 
sexuais, culturais ou políticas.

Biblioteca de Alexandria - Foi uma das maiores do mundo e se localizava na 
cidade egípcia de Alexandria, situada a oeste do delta do rio Nilo, às mar-
gens do mar Mediterrâneo. Durante sete séculos, de 280 a.C. até 416 d.C., 
reuniu-se neste local o maior acervo de cultura e ciência da antiguidade.

Bibliotecas em Roma - A fundação das bibliotecas em Roma representa 
um novo modelo para a história das bibliotecas: de forma simples, apre-
sentavam-se como particulares e públicas. Parte das primeiras bibliotecas 
particulares de Roma teve como base, acervos provenientes de saques de 
guerra.  A ideia de biblioteca pública, parecida com as atuais, foi inven-
ção de Júlio Cesar, que tinha por objetivo construir uma, pouco antes de 
ser assassinado. Depois de sua morte, um de seus partidários, Asínio Pólio, e 
o escritor Varrão levaram o projeto adiante e construíram a primeira Biblio-
teca Pública de Roma em 39 a.C.

Leia o seguinte trecho retirado da história do rei Gilgamesh: 

Foi a luta mais assustadora que o povo de Uruk tinha visto. Lutaram durante 
horas. A terra tremeu, e um raio passou pelo céu, como se os próprios deu-
ses estivessem lutando para controlar o mundo. Gilgamesh e Enkidu 
tinham forças iguais e nenhum dos dois estava ganhando. Então,  de 
repente, Gilgamesh tropeçou numa pedra solta, perdeu o equilíbrio e caiu 
na beira da muralha. Tudo aconteceu de maneira tão rápida que as pes-
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soas não podiam acreditar no que viam. Para o espanto de todos, Enkidu 
debruçou-se sobre a muralha, pegou Gilgamesh pelo braço e puxou-o, 
até que estivesse em segurança. Por quê? Enkidu tinha vencido? Por que 
ele salvaria alguém que estava tentando matá-Io? Gilgamesh voltou a 
ficar de pé em cima da muralha, encarando Enkidu. Todo mundo que os 
observava prendeu a respiração. Gilgamesh deu um passo na direção de 
Enkidu, parou, abriu os braços e o abraçou. O rei compreendeu finalmen-
te o que era ser humano. Não estava mais sozinho. E tinha achado um 
amigo (EMAN, Ludmila. O rei Gilgamesh. Trad. Sérgio Capparelli. Porto 
Alegre: Projeto, 1992).  

O texto descreve com detalhes o que acontece quando o rei e seu rival 
Enkidu se encontram. Traduza em imagens o que foi descrito por palavras. 
Realize, então, os seguintes procedimentos:

Dobre uma folha de papel em quatro partes.

Divida o trecho lido em quatro momentos e dê um título a cada um. Cada 
título será a legenda de uma parte. 

Ilustre cada uma das partes de acordo com o texto das legendas.

Seção 2 – Tipos de bibliotecas 

Quando falamos em biblioteca parece que estamos falando de uma coisa só, 
como se todas fossem iguais, tivessem a mesma função e uso. Não é bem assim. 
Existem vários tipos de biblioteca, e cada uma delas tem funções diferentes para 
nossa vida.

Biblioteca pública 

É relevante destacar que o adjetivo "pública", associado ao substantivo "biblio-
teca", não significa somente que esta entidade seja mantida pelo governo, mas 
que é aberta a todos os interessados em utilizá-la. Constitui um serviço público, 
porém no sentido de serviço colocado à disposição de todos.

No Brasil, a primeira biblioteca pública foi criada em 1811, em Salvador, na 
Bahia. Os serviços da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na 
igualdade de condições, a qualquer cidadão, independentemente de clas-
se social, grau de escolaridade, raça, religião, idioma, idade, sexo e profissão. 
As bibliotecas públicas no Brasil funcionam de acordo com o âmbito da enti-
dade mantenedora. 

O amplo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, divulgado em 
maio de 2010 a pedido do Ministério da Cultura, aponta que 79% dos muni-
cípios brasileiros têm ao menos uma biblioteca pública. Isso quer dizer que 
existem 4.763 unidades, espalhadas por 4.413 cidades e elas atendem a 
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uma população de nada menos que 190 milhões de habitantes. Em 13% 
dos casos, elas ainda estão em fase de implantação ou de reabertura, e 
em 8% estão fechadas, extintas ou nunca existiram. Considerando aque-
las que estão funcionando, são 2,67 bibliotecas por 100 mil habitantes. 

E onde você mora, há alguma biblioteca? Que tipo de biblioteca? 

Ficou claro para que serve uma biblioteca?

Pois bem, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO*) produziu um Manifesto, em 1994, explicitando as “missões” 
da biblioteca pública:

Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira 
infância;
Apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a educa-
ção formal em todos os níveis;
Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;
Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens;
Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas 
artes e pelas realizações e inovações científicas;
Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 
espetáculo;
Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural;
Apoiar a tradição oral;
Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comu-
nidade local;
Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 
associações e grupos de interesse;
Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 
informática;
Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de alfa-
betização para os diferentes grupos etários.

O que você achou? Das missões aqui elencadas, qual você escolheria 
para ser a missão-chefe da biblioteca pública? Por quê?

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

* UNESCO
Fundada em 16 de 
novembro de 1945. 
Objetivo: contribuir para a 
paz e segurança no mundo 
mediante a educação, a 
ciência, a cultura e as 
comunicações.

O Manifesto da UNESCO é o referencial para este estudo. Acesse o site da 
Unesco, referente ao manifesto de 1994, e amplie seus conhecimentos 
referentes à importância da biblioteca pública. 

http://www.unesco.org/pt/brasilia
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Imagine os motivos que costumam conduzí-lo a uma biblioteca. Geral-
mente é por necessidade ou em busca de leituras prazerosas?

Biblioteca infantil 

Também denominada biblioteca infantojuvenil, tem como missão a promoção 
da leitura entre as crianças e adolescentes através dos produtos e serviços de 
bibliotecas, de modo a despertar e incentivar o gosto pela leitura e a fomentar 
os futuros leitores em nossa sociedade. Assim, cabe a essa biblioteca iniciar cri-
anças e jovens no uso da biblioteca.

É comum associar o conceito de bibliotecas infantis com as bibliotecas escola-
res, uma vez que, em geral, o público é formado por crianças e adolescentes. 
Entretanto, a função de cada uma determina suas diferenças: as bibliotecas 
escolares estão comprometidas com o ensino, e as bibliotecas infantis com a 
promoção da leitura. 

Biblioteca escolar

Tem, como propostas principais, de servir à comunidade escolar, completar e 
ampliar o conteúdo das propostas curriculares e contribuir para o desenvolvi-
mento dos programas de estudos da instituição à qual está vinculada.

A biblioteca escolar possibilita aos estudantes formação e informação no âmbi-
to das atividades curriculares, extracurriculares e ocupação do tempo livre, 
principalmente no desenvolvimento de atividades de pesquisa. 

Maria Helena Martins, em O que é leitura, aponta três níveis de leitura: 
sensorial, emocional e racional. A leitura sensorial é manifestada pelo 
tato, visão, olfato, audição e gosto. A leitura emocional lida com senti-
mentos. Ela fala à emoção, há identificação do leitor com a obra sem 
necessidade de analisar como o texto foi elaborado. Já a leitura racional 
enfatiza o intelectualismo e analisa o texto isolado do contexto e da emo-
ção. Esses três níveis devem ser considerados na hora de propor alguma 
atividade leitora. 

Que tal você ler esta pequena obra de bolso, de 96 páginas?

1.
dos à biblioteca escolar?

2. Qual biblioteca você conhece, que considera mais próxima do modelo 
ideal? Descreva-a.

3. Escreva como era a biblioteca da escola onde você estudava quando 
criança e compare-a com a biblioteca da escola em que você traba-
lha ou frequenta. Alguma coisa mudou?

Quais os principais problemas que dificultam a frequência dos educan-
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1. Em sua opinião, para conquistar o público de não leitores e despertar 
neles o hábito de ler, como precisa ser a biblioteca? Anote suas ideias 
no memorial.

2. Visite a Biblioteca Pública da sua cidade e analise se ela está de acordo 
com o Manifesto da UNESCO. Registre sua opinião em seu memorial.

Biblioteca universitária

Considerada aquela que atua em centros universitários, universidades e faculda-
des, dá continuidade ao trabalho iniciado pela biblioteca escolar. Ela se integra 
à instituição de ensino superior, complementando o conteúdo desenvolvido nos 
cursos. Também oferece recursos para incentivar e facilitar pesquisas científicas, 
pois o estudante universitário deve ser incentivado ao exercício da pesquisa.

A biblioteca universitária pode ser, segundo sua organização, centralizada, 
quando possui todo o acervo necessário à universidade num só local físico, e 
descentralizada, quando cada unidade de ensino da universidade possui um 
acervo próprio. 

Biblioteca especializada

Criada no século XX, resultou da multiplicação de documentos relativos aos vários 
campos da ciência e do conhecimento produzido nas diversas áreas do saber. 

Esse tipo de biblioteca tem características peculiares, principalmente em rela-
ção ao acervo. Comparando aos modelos de bibliotecas tradicionais (bibliote-
cas públicas e escolares), e mesmo às bibliotecas universitárias, por revelar um 
caráter mais seletivo e atual, com seus acervos mais diversificados em termos de 
áreas de conhecimento.

As primeiras bibliotecas especializadas surgiram nas universidades que, desde 
cedo, se organizaram em departamentos especializados ou faculdades e, cada 
um destes iniciou a coleção de documentos relativos à sua área específica. 

Você poderá encontrar esse tipo de biblioteca em diferentes espaços, tais como 
associações, órgãos governamentais, sociedades eruditas, museus, empresas 
comerciais, indústrias, ONGs, escritórios de advocacia, ou em qualquer outro 
organismo cujos objetivos se prendam, em sua maior parte, a uma disciplina ou a 
um ramo particular dela. Tal padrão exige constante atualização, para fornecer 
informações atualizadas sobre assuntos específicos. 

Biblioteca comunitária

A expressão biblioteca comunitária identifica empreendimentos sociais que 
surgem do desejo e da necessidade de um determinado grupo de pessoas 
em ter acesso ao livro, à informação e à prática da leitura num real exercício 
de cidadania. 
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As bibliotecas comunitárias são projetos vinculados a um grupo particular de 
pessoas, sem ligação direta com o Estado. Têm como objetivo atender a grupos 
que possuem problemas, interesses e cultura comuns. 

O objetivo está no promover o acesso democrático à leitura e ao conhecimen-
to. E, em específico, montar um acervo com livros doados, além dos equipa-
mentos que constituirão a estrutura adequada necessária às consultas e estudos 
que devem ser realizados na biblioteca. Atualizar e ampliar o acervo, permitindo 
que a comunidade adquira o prazer pela leitura e possa estar frequentemente 
presente na biblioteca, com o hábito de ler fazendo parte de seu cotidiano.

As bibliotecas comunitárias, em função de suas particularidades, se apresentam 
como um novo tipo de biblioteca, pois são criadas seguindo os princípios da 
autonomia, da flexibilidade e da articulação local. Sua forma de atuação está 
muito mais ligada à ação cultural do que aos serviços de organização e trata-
mento da informação. 

Biblioteca especial 

É aquela que atende a grupos dentro de uma comunidade que, por alguma 
razão, não tem condições de fazer uso dos serviços oferecidos pelas bibliotecas 
convencionais. Esses grupos incluem pessoas que estão em hospitais, prisões, ido-
sos em asilos, surdos, cegos, entre outros. Portanto, presta serviço social relevante.

Biblioteca digital

Armazena documentos e informações em forma digital, em sistema automatizado, 
geralmente em rede, que pode ser consultado a partir de terminais remotos. Pro-
porciona o acesso em linha, não somente a catálogos, mas também a uma gran-
de variedade de recursos eletrônicos existentes na própria biblioteca ou fora dela. 

As bibliotecas digitais eliminam as barreiras físicas e a distância, fatores que 
desde sempre limitaram o âmbito das bibliotecas físicas. Assim, a Internet, meio 
por excelência de transmissão da informação neste contexto, comporta dife-
rentes aspectos únicos, como a capacidade de memória, a transportabilidade 
e a capacidade de ser acessada de diferentes lugares.

A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza na Internet, gratuitamente e em 
formato multilíngue, importantes fontes provenientes de países e culturas 
de todo o mundo. Seus principais objetivos são: 

Promover a compreensão internacional e intercultural;
Expandir o volume e a variedade de conteúdo cultural na Internet;
Fornecer recursos para educadores, acadêmicos para o público em 
geral;
Desenvolver capacidades em instituições parceiras, a fim de reduzir 
a lacuna digital dentro dos e entre os países.

www. wdl.org

 

•
•
•

•
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Biblioteca Nacional 

Em todo e qualquer país, é aquela que tem por finalidade preservar a memória 
nacional, isto é, a produção bibliográfica e documental de uma nação. Para 
isso, deve receber, segundo o que dispõe a lei do “depósito legal”, um ou mais 
exemplares de todas as publicações impressas no país. 

O principal objetivo da  lei do depósito legal é assegurar o registro e a guar-
da da produção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, a 
elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como 
a defesa e a preservação da língua e da cultura nacionais.

A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada em 1810, como o primeiro 
estabelecimento oficial desse gênero a ser instalado no Brasil. 

Do acervo da Biblioteca Nacional, vale destacar um exemplar da “Bíblia 
de Mogúncia”, de 1462, e a coleção iconográfica Teresa Cristina Maria, 
inscrita no registro “programa memória do mundo” pela UNESCO, em 
2003. Esta última foi alvo de um grande furto em 2005.

1.

2. Você já teve acesso de alguma forma às imagens ou ao acervo desta 
Biblioteca?

3. Acesse o site da Biblioteca Nacional do Brasil (www.bn.br) e descreva os 
principais serviços oferecidos.

Você já ouviu falar da Biblioteca Nacional do Brasil? Sabe onde fica?

Nesta unidade, você aprendeu um pouco sobre as mais importantes bibli-
otecas da história da humanidade, tais como, Biblioteca de Nínive, Biblio-
teca de Pérgamo, bibliotecas em Roma,  Biblioteca de Alexandria, biblio-
tecas na Idade Média, bibliotecas particulares, bibliotecas universitárias, 
bibliotecas no Renascimento e biblioteca na Contemporaneidade. Estu-
dou também os vários tipos de biblioteca e sua importância.
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Seja bem-vindo a esta unidade. Nela iremos tratar do exercício do Técnico em 
Biblioteconomia.

Para início de conversa, algumas questões para você  refletir um pouco.

Você conseguiria definir as funções atribuídas ao Técnico em Biblioteco-
nomia? 
Quais atividades desenvolvidas na biblioteca lhe proporcionam mais 
prazer? 
Quais são as dificuldades do profissional que atua neste espaço? Ou será 
que, na biblioteca, tudo é legal? 

Nesta terceira unidade, vamos debater a respeito do profissional Técnico 
em Biblioteconomia e suas atribuições. Por isso, iremos abordar os seguin-
tes tópicos:

O profissional Técnico em Biblioteconomia,
Espaços de atuação,
As funções do Técnico em Biblioteconomia.

Portanto, vamos estudar a função dos profissionais que já atuam em bibliotecas 
ou que desejam ingressar nesta função. Esperamos que, ao término do estudo 
desta unidade, você seja  capaz de:

Estabelecer as principais diferenças entre as funções do bibliotecário 
escolar e do Técnico em Biblioteconomia;
Identificar e explicar as funções do Técnico em Biblioteconomia, de 
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO);
Correlacionar as tarefas do Técnico em Biblioteconomia com as qua-
tro funções descritas pela CBO;
Avaliar-se com relação ao nível de desenvolvimento de cada uma 
das competências necessárias ao bom desempenho da profissão de 
Técnico em Biblioteconomia;
Relacionar e explicar as funções privativas do bibliotecário e que são 
vetadas ao Técnico em Biblioteconomia.

Seção 1 - O profissional Técnico em

Biblioteconomia 

Há diferença entre o Técnico em Biblioteconomia e o Bibliotecário? Têm 
funções diferenciadas ou somente sua formação que é diferente?

Vamos, então, a seguir conversar sobre o trabalho e as funções destes dois ato-
res que atuam na biblioteca.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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O bibliotecário 

Segundo as diretrizes da Federação Internacional das Associações de Bibliote-
cários e Instituições: 

O bibliotecário escolar é o profissional qualificado da equipe, responsável 
pelo planejamento e gerenciamento da biblioteca escolar. É apoiado por 
pessoal que deve estar adequado ao trabalho. Trabalha em conjunto 
com todos os membros da comunidade escolar e, ainda, estabelece 
contatos com a biblioteca pública e outras.

O bibliotecário escolar tem a função pedagógica de oferecer suporte para o 
desenvolvimento de atividade relacionada com a leitura na biblioteca escolar, 
para que, através da ação cultural, possa levar os estudantes e a comunidade 
escolar ao conhecimento, tornando a biblioteca um ambiente dinâmico e cen-
tro de divulgação artístico e cultural.

A principal função do bibliotecário escolar é a de contribuir para o cumprimento 
da missão e dos objetivos da escola, em que se incluem os processos de avalia-
ção, implementação e desenvolvimento da missão e dos objetivos da bibliote-
ca. Em cooperação com a direção da escola, com os administradores em geral 
e professores, o bibliotecário deve estar envolvido no planejamento e na imple-
mentação dos programas escolares.

O bibliotecário escolar se encarrega das seguintes tarefas:

analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade 
escolar;
formular e implementar políticas para o desenvolvimento de serviços;
desenvolver políticas de aquisição e sistemas para os recursos da biblio-
teca;
catalogar e classificar material da biblioteca;
oferecer instrução no uso da biblioteca;
capacitar professores e alunos no conhecimento e uso da informação;
prestar atendimento a estudantes e professores no uso dos vários recur-
sos da biblioteca e das tecnologias de informação;
responder a questões de referência e informação, utilizando material 
apropriado;
promover programas de leitura e eventos culturais;
participar do planejamento de atividades relacionadas com a imple-
mentação do programa escolar;
participar do preparo, da implementação e da avaliação de atividades 
de ensino;
promover a avaliação dos serviços da biblioteca escolar, integrante do 
sistema geral de avaliação da escola;
efetuar parcerias com organizações externas;
preparar e implementar orçamentos;
desenvolver planejamento estratégico;
gerenciar e promover treinamentos da equipe da biblioteca.

O bibliotecário possui conhecimento e habilidades necessários para proporcio-
nar o provimento e a solução de problemas de informação, além de ser um 

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
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especialista no uso de todo o tipo de fontes, tanto na forma impressa como ele-
trônica. Seus conhecimentos, habilidades e especialidade devem atender às 
demandas de uma determinada comunidade escolar.  

Além disso, ele deve organizar campanhas de leitura e de promoção da literatu-
ra, dos meios de difusão e cultura infantis. O apoio da administração da escola é 
essencial quando a biblioteca desenvolve atividades interdisciplinares.

 O bibliotecário deve reportar-se diretamente ao coordenador pedagógico ou 
ao diretor da escola. É extremamente importante para o bibliotecário o fato de 
ser aceito como um membro igual aos outros profissionais e ser convocado para 
participar do trabalho conjunto e de todas as reuniões da escola, na qualidade 
de responsável pela biblioteca. 

O bibliotecário pode criar um ambiente de entretenimento e aprendizagem 
que seja atrativo, acolhedor e acessível a todos, livre de qualquer medo ou pre-
conceito. Todos aqueles que trabalham na biblioteca da escola devem ter bom 
relacionamento com crianças, jovens e adultos.

O Técnico em Biblioteconomia se reporta ao bibliotecário e lhe dá suporte em 
suas funções. A função do técnico requer conhecimento do trabalho de escritó-
rio, do uso das tecnologias e habilidades. O técnico de biblioteca deve ter um 
treinamento básico prévio. Caso contrário, a biblioteca deve proporcionar tal 
treinamento. Alguns dos deveres dessa função incluem atividades rotineiras, reco-
locação de livros nas estantes, operações de empréstimo e devolução, além da 
participação em rotinas do processamento técnico do material da biblioteca.

Cooperação entre bibliotecário

escolar e professores 

A cooperação entre os professores e o bibliotecário escolar é essencial para 
maximizar o potencial dos serviços da biblioteca. Os professores e os bibliotecári-
os devem trabalhar em conjunto, com a finalidade de:

desenvolver, instruir e avaliar o aprendizado dos alunos conforme previs-
to no programa escolar;
desenvolver e avaliar habilidades no uso e conhecimento da informa-
ção pelos alunos;
desenvolver planos de aula;
preparar e realizar projetos especiais de trabalho, num ambiente mais 
amplo de aprendizagem, incluindo a biblioteca;
preparar e realizar programas de leitura e eventos culturais;
integrar tecnologia de informação ao programa da escola;
oferecer esclarecimentos aos pais sobre a importância da biblioteca 
escolar.

Além do bibliotecário, a biblioteca escolar conta, geralmente, com equipe 
auxiliar, constituída por técnicos em Biblioteconomia e auxiliares de biblioteca. 
Bibliotecas maiores podem contar, ainda, com comissão encarregada de zelar 
pela biblioteca. Formam a comissão: representantes de alunos, pais, professores 
e pessoal técnico-administrativo.

•

•

•
•

•
•
•



42 Noções de biblioteca e seu papel como espaço educativo Módulo 10 

Todas as pessoas que se envolvem com o trabalho em biblioteca precisam 
desenvolver algumas habilidades. 

As qualidades e habilidades fundamentais esperadas do pessoal da biblioteca 
escolar podem ser assim definidas:

habilidades de comunicação de forma positiva e aberta com crianças e 
adultos, entendimento das necessidades dos usuários, cooperação com 
indivíduos e grupos dentro e fora da comunidade escolar;
habilidades no uso da informação, material que compõe o acervo da 
biblioteca e como ter acesso a eles, literatura, meios de comunicação e 
cultura infantis;
conhecimento e aptidão no campo da gerência, marketing e na área 
da tecnologia da informação.

•

•

•

Além da consulta aos livros, quais os demais serviços oferecidos pela biblio-
teca de sua escola, ou que você freqüenta, e qual sua importância? Refli-
ta sobre isso.

1.
biblioteca ao desempenho das atividades escolares.

2. Elabore estratégias de incentivo para promover a leitura na biblioteca 
escolar.

3. Segundo suas idéias, como deve ser a atuação do professor, aluno, dire-
tor, bibliotecário e comunidade escolar, para a obtenção de um bom 
resultado no processo de ensino-aprendizagem no cotidiano escolar?

4. Entreviste um bibliotecário, para saber qual sua principal preocupação 
em relação à situação da biblioteca em que trabalha. 

Analise e anote as propostas pedagógicas que integram as funções da 

Seção 2 – As funções do Técnico em 
Biblioteconomia e seu espaço
de atuação

Em 1851, o escritor americano Herman Melville (1819-91) publicou o livro “Moby 
Dick”, a Baleia. Uma das páginas iniciais intitula-se Excertos (fornecidos por um 
sub-sub-bibliotecário) e começa assim: 

Ver-se-á que este pobre-diabo de sub-sub-bibliotecário, diligente, 

cavador e laborioso, parece ter percorrido as longas Vaticanas e 

bancas de rua do mundo, recolhendo quaisquer referências fortuitas 

a baleias que pudesse de algum modo encontrar no livro que fosse, 

sagrado ou profano (MELVILLE, 2002, p. 11).

Tudo indica que o sub-sub-bibliotecário, mencionado acima, corresponda ao 
atual Técnico em Biblioteconomia, o qual aparece com uma função de difícil 
execução. Você percebeu como o Técnico em Biblioteconomia é retratado na 
obra de Melville? É possível aproximar esse tratamento à função do Técnico em 
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Biblioteconomia? Vamos verificar as funções atribuídas a esse profissional e, em 
seguida, compará-las com a imagem do sub-sub-bibliotecário, que aparece na 
obra de Melville.

O Técnico em Biblioteconomia, segundo a Classificação Brasileira de Ocupa-
ções (CBO), atua na recuperação, tratamento e disseminação da informação, 
na execução de atividades especializadas e administrativas, relacionadas com 
a rotina da biblioteca. Pode também atuar nos centros de documentação ou 
informação, seja no atendimento ao usuário, seja na administração do acervo, 
seja na manutenção de bancos de dados. Participa da gestão administrativa, 
elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colabora no controle 
e conservação de equipamentos. Participa de treinamentos e programas de 
atualização. Auxilia nos serviços de documentação, informação e pesquisa.

Para saber mais sobre a CBO, consulte o site www.mtecbo.gov.br. Aqui 
você encontrará informações sobre as diversas profissões e suas atribui-
ções. Além de material para estudo.  

Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações, o Técnico em Bibliotecono-
mia no Brasil desenvolve as seguintes funções:

Técnico de biblioteca
Técnico de documentação e informação 
Técnico em documentação
Tratador de documentos. 

Seja qual for o tipo de biblioteca a que estiver vinculado, o Técnico em Bibliote-
conomia deverá executar com eficiência todos os trabalhos a ele designados, 
tornando-se, real e efetivamente, um verdadeiro colaborador. 

Integrando-se à organização, o Técnico em Biblioteconomia perceberá a 
importância de sua atuação e o valor do trabalho que executa, contribuindo 
com os demais funcionários, para que na biblioteca sejam desenvolvidas ade-
quadamente todas as funções. 

Para que isso fique mais claro, a seguir vamos listar as tarefas que compõem a 
função de Técnico em Biblioteconomia:

Realizar serviços auxiliares no processo de seleção e aquisição de acer-
vos nos diferentes suportes informacionais, efetuando pesquisa de forne-
cedores (mediante catálogos e outras fontes de informação), fazendo 
contatos com os fornecedores (editoras, livrarias, distribuidoras, sebos) e 
efetuando análise de custo-benefício (cotação de preços, prazos de 
entrega e condições de pagamento).
Controlar o recebimento do material que compõe os acervos.
Realizar serviços auxiliares de processamento técnico dos acervos, utili-
zando princípios e técnicas de tombamento, de representação descriti-
va e de representação temática.
Efetuar tombamento, atribuindo números de registro ao material.
Participar das atividades de representação descritiva a partir da com-
preensão dos princípios descritivos dos suportes informacionais e respei-
tando os códigos nacionais e internacionais.

•
•
•
•

•

•
•

•
•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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forma lógica os princípios de organização temática do conhecimento, 
respeitando sistemas nacionais e internacionais de classificação.

Efetuar notações de autor que compõem a localização das obras nos 
acervos, respeitando as tabelas nacionais e internacionais da área.

Efetuar o preparo físico do material que compõe os acervos.

Inserir dados em bases eletrônicas ou catálogos impressos, descritivos, 
processos mecânicos e aplicativos eletrônicos.

Auxiliar na realização do inventário dos acervos.

Auxiliar nos processos de gestão da biblioteca, apoiando as ações de 
captação e análise de dados relativos aos serviços prestados, transfor-
mando-os em informações significativas para a tomada de decisões 
inovadoras.

Operar equipamentos de audiovisual.

Orientar os usuários sobre o funcionamento da biblioteca, a utilização 
dos acervos, o regulamento e os recursos disponíveis.

Cadastrar usuários. 

Prestar serviços presenciais e não presenciais aos usuários, disponibilizan-
do todas as informações necessárias ao atendimento com excelência.

Localizar o material solicitado nos acervos.

Controlar empréstimos, devoluções e reserva de material.

Realizar levantamentos bibliográficos.

Disseminar informações.

Revisar o estado físico do material devolvido.

Guardar material consultado ou devolvido nas estantes. 

Manter a organização do espaço físico, atendendo aos princípios da 
ergonomia, comunicação visual, sinalização e disposição de mobiliário.

Manter a organização física dos acervos, respeitando princípios básicos 
de classificação e arquivamento.

Executar tarefas do serviço de comutação bibliográfica e atender a 
pedidos de outras instituições.

Auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais e painéis.

Participar do planejamento e desenvolvimento de projetos de ação 
cultural que ampliem as possibilidades de atuação sociocultural da 
Biblioteca. 

Identificar problemas e necessidades de conservação, efetuando 
pequenos reparos e sugerindo encaminhamento para serviços especia-
lizados, quando necessário.

Receber, conferir e organizar o controle de obras a serem restauradas 
e/ou conservadas.

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 
da função.

Percebeu a importância do Técnico em Biblioteconomia? Há muitas tarefas a 
realizar. Porém, para dar conta de tudo isto, necessita desenvolver algumas 
competências pessoais, tais como:

Pró-atividade, isto é, a capacidade de se antecipar a situações, necessi-
dades e problemas futuros.  A pessoa pró-ativa tem que ter senso de 
prontidão.

Flexibilidade;

Participar das atividades de representação temática, utilizando de 
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•
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Capacidade para trabalhar em equipe, pois na biblioteca escolar as 
atividades são desenvolvidas em conjunto com a equipe educacional;
Senso de organização;
Capacidade de observação;
Dinamismo;
Cordialidade;
Facilidade de comunicação;
Bom nível de cultura geral;
Empatia;
Disposição para colaboração;
Sensibilidade para diversidade.

São vedadas ao Técnico em Biblioteconomia as funções previstas especifica-
mente para o bibliotecário, tais como: 

exercer atividade de forma autônoma, coordenar bibliotecas, centros 
de documentação e/ou de informação ou similares, e setores de proces-
samento técnico e de referência, executar qualquer tarefa de natureza 
técnica que seja privativa do bacharel em Biblioteconomia;  
executar projetos, planejamento de implantação de serviços, consul-
torias, auditorias, emissão de pareceres técnicos sobre matéria de Bibli-
oteconomia;  
ministrar cursos de capacitação de recursos humanos para atuar em 
bibliotecas. 

É importante observar que os usuários se modificaram e estão mudando sua 
relação com a biblioteca, portanto é necessário reinventar a biblioteca, e isso só 
poderá ocorrer se os profissionais da biblioteca, entre eles o Técnico em Bibliote-
conomia, forem inovadores no desempenho de suas funções.

O funcionário da biblioteca deve ser, em primeiro lugar, um apaixonado por livros, 
pois somente um leitor é capaz de incentivar e orientar os usuários com autonomia. 

Ele deve franquear a pesquisa, por meio de ações culturais que estimulem à 
leitura, promovendo encontro com escritores, apresentação de contadores de 
histórias, encenações teatrais, mostra de vídeos, exposições, dentre outras. 

Assim, você percebe a necessidade de um profissional, com habilidade, com-
petência e maior capacidade de entender as novas exigências. Ou seja, um 
interlocutor atuante que possa de fato contribuir com os bibliotecários no desen-
volvimento das funções: o Técnico em Biblioteconomia.

Criatividade;

1.
as com funções próprias do Técnico em Biblioteconomia.

2. Mencione as possíveis dificuldades encontradas para desempenhar as 
funções do Técnico em Biblioteconomia.  

Quais as atividades desenvolvidas por você na biblioteca? Relacione-

Você no dia a dia desenvolve as atividades previstas na CBO, para o Téc-
nico em Biblioteconomia? Compare suas práticas com as normas conti-
das na CBO as registre em seu memorial.
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Anteriormente, você encontrou muitas informações sobre o Técnico em 
Biblioteconomia e suas atribuições. Suponho que elas contribuíram para 
a compreensão da relação do profissional técnico com o espaço de 
trabalho. 

Espero que você, caro estudante, tenha aguçado sua curiosidade e pes-
quisado ainda mais. Dessa forma, podemos rumar em frente.
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unidade4 Hábito de leitura
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Por que o profissional da biblioteca deve ser um leitor? Você deve estar 
imaginando, o que devem ler os profissionais desta área? E, qual a impor-
tância da leitura para o Técnico em Biblioteconomia?

Vamos percorrer o caminho que aproxima o profissional técnico da biblioteca 
com a leitura. 

Nesta unidade, além de aprofundar os conceitos e práticas relacionadas à 
leitura, veja o percurso que iremos seguir: 

Mas o que é ler?
Por que lemos?
Tornar-se leitor.

O objetivo da unidade é ampliar o estudo sobre a importância da leitura em 
nossa vida, tendo em vista as particularidades inerentes aos profissionais que 
atuam diretamente com os livros. Incentivar exercícios de leitura, com intuito de 
formar um sujeito conhecedor da cultura letrada.

O Técnico em Biblioteconomia deve ser, de fato, um leitor voraz e apaixonado 
por livros. Somente uma pessoa que realmente gosta de ler, consegue incentivar 
a leitura no ambiente escolar. Você deve ter a preocupação em demonstrar um 
conhecimento global sobre as diversas áreas do conhecimento. Além disso, 
deve ter conhecimento abrangente em relação a autores e obras.

Para tanto, ao final desta unidade você será capaz de:

Compreender e explicar os diferentes níveis de leitura;
Entender a leitura como uma ação com muitos e diferentes objetivos;
Aplicar orientações para tornar-se bom leitor.

Seção 1 - Mas, o que é ler?

Paulo Freire (1921-1997), um dos mais importantes educadores do 
nosso país afirmava: “a leitura do mundo precede sempre a leitura 
da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daque-
le". Portanto, o ato de ler, comumente entendido como a decodifi-
cação de letras, é bem mais amplo. Além de decifrar, é preciso com-
preender e, até mesmo, ir além do texto, por exemplo, alterando a 
própria compreensão de mundo por causa do texto lido ou, ao con-
trário, contestando o texto a partir da própria experiência.

Sendo assim, o ato de ler é comumente relacionado com a escrita e com o leitor, 
visto como um decodificador de letras.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife, em 1921, e faleceu em 1997, 
de infarto, em São Paulo. Foi educador e teve trabalho reconhecido inter-
nacionalmente. Destacou-se por seu trabalho na área da educação 
popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da 

•
•
•

•
•
•

Paulo Freire
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consciência. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história 
da pedagogia mundial.

Atividade extremamente rica e complexa, a leitura envolve não só conheci-
mentos fonéticos ou semânticos, mas também culturais e ideológicos. É um pro-
cesso de descobertas e, por vezes, um grande desafio. É uma atividade de inte-
ração, assimilação de conhecimentos, interiorização e reflexão. 

A leitura sempre irá depender do repertório de conhecimentos que a pessoa já 
tem, das experiências que adquiriu ao longo de sua vida e da própria sabedoria 
acumulada. Pois, qualquer atividade, inclusive a da leitura, se desenvolve na 
interação e na convivência com o mundo. Um indivíduo realmente aprende a 
ler quando consegue relacionar o sentido simbólico com seu conhecimento de 
mundo, ou seja, com as experiências que traz em seu íntimo. Assim, cada pessoa 
terá uma leitura única e particular de um mesmo texto.

Ler significa reler e compreender, interpretar, cada um lê com os 

olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto 

de vista é à vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é 

necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. 

Isso faz da leitura sempre uma releitura. (Leonardo Boff). 

Quando você lê, busca encontrar no texto suas experiências, seus conhecimen-
tos prévios, sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, diferentes elementos 
e aspectos que fazem você ser quem é. 

Para Silva (1995), a prática da leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor 
cidadão se politiza, passa a ter visão diferenciada e mais ampla dos fatos, da 
realidade, pois, ao tomar conhecimento, ao saber quais são seus direitos como 
pessoa humana, se liberta da ignorância e dos que se utilizam dela para subju-
gar, dominar o outro. Sendo assim, torna-se um cidadão crítico e com autono-
mia. Pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais são suas obri-
gações e também pode defender seus direitos, além de ficar aberto às conquis-
tas de outros direitos necessários para uma sociedade justa, democrática e feliz. 

Paulo Freire escreveu uma obra intitulada “A Importância do ato de ler”, a 
qual é resultado de uma palestra sobre a importância do ato de ler, em 
relação à comunicação sobre a biblioteca popular com a alfabetização 
de adultos. Leia esta obra para ampliar seus conhecimentos e construir 
uma visão crítica sobre essa realidade. 

Faça um relato a respeito de seus hábitos de leitura. O que você gosta de 
ler? Quantos livros lê em média por semestre? Costuma registrar os fatos 
importantes sobre o que leu? 

Seção 2  - Por que lemos?

“Um livro é uma janela pela qual nos evadimos” (Julien Green) 



51Noções de biblioteca e seu papel como espaço educativoMódulo 10 

Você já parou para se perguntar, por exemplo, por que está lendo este módulo, 
ou lendo outro livro?  

É possível estar lendo motivado por diferentes objetivos, como:

por prazer;
para estudar; 
para se informar;
ou no seu entender, para 

Independentemente do objetivo que leva alguém a ler algo, o importante é o 
fato de estar lendo. 

•
•
•
•

“Obrigar alguém a ler algo sem que tenha sido generosamente seduzido à 
prática de leitura é, no mínimo, desgastar a relação entre saber e sabor. 
Não podemos esquecer nunca essa origem comum entre leitura e prazer. 
Também devem ser considerados os direitos do leitor”, que, segundo Dani-
el Pennac (em sua obra “Como um romance, 1993”) são os seguintes:

a) O direito de não ler.
b) O direito de pular páginas.
c) O direito de não terminar um livro.
d) O direito de reler.
e) O direito de ler qualquer coisa.
f) O direito ao bovarismo* (doença textualmente transmissível).
g) O direito de ler em qualquer lugar.
h) O direito de ler uma frase aqui e outra ali.
i) O direito de ler em voz alta.
j) O direito de calar.

Através da leitura, constroem-se cidadãos formadores de opinião, participantes 
ativos do amanhã. Costuma-se dizer que ler é como embarcar numa viagem 
sem sair do lugar. Com a leitura enriquecemos nosso vocabulário, melhoramos 
nossa capacidade de escrita, desenvolvemos nossa criatividade, aperfeiçoa-
mos nosso senso crítico, elaboramos melhor nossos pensamentos, dissipamos a 
ignorância, afastamos o tédio, atualizamo-nos e incrementamos nosso saber.

 Nem sempre, a relação do ser humano com a leitura é intencional em seu resul-
tado. Porém, viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, apenas para viver a 
aventura do desconhecido, é se permitir ter um livro nas mãos, como ponto de 
partida para aproximar um não leitor aos livros.

Experimente! Assim, sem compromisso, você vai me entender. 
Mergulhe de cabeça  na imaginação!

Nessa linha, antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto. Tem 
forma, cor, textura, volume e até mesmo cheiro. Se ficarmos em silên-
cio e folhearmos rápido ou vagarosamente suas páginas, podere-
mos inclusive ouvi-lo. Neste caso, o livro deixa ser um simples objeto e 
passa a se transformar em um elo entre nosso mundo e a humanida-
de.  Para muitos adultos, especialmente para as crianças, essa é a 
leitura que conta, a leitura por meio dos sentidos. 

* BOVARISMO
Consiste em uma alteração 
do sentido da realidade, na 
qual uma pessoa se 
considera outra que não é.
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Para as crianças, essa leitura através dos sentidos revela um prazer único, relacio-
nado com sua disponibilidade e curiosidade. O livro, repleto de sinais e imagens 
coloridas, atrai inicialmente pela possibilidade de abri-lo e descobri-lo.  Gradati-
vamente, revela-se uma história de encantamento, imprevistos, mistérios, heróis, 
vilões, princesas e bruxas. E, esse jogo com o universo escondido num livro, vai 
estimulando na criança a descoberta e o aprimoramento da linguagem. 

Então, iniciam-se as escolhas: livros com várias ilustrações e bem coloridos 
agradam mais, em relação aos que só têm textos ou estão em preto e branco. 
Esses primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do livro como um 
objeto especial, diferente dos outros brinquedos, mas que também é fonte de 
prazer e afeto. 

Em compensação, os adultos tendem a uma postura mais resistente e inibida 
diante do objeto livro. Provavelmente, isso se dá em virtude da tradição de culto 
a ele, como algo intocável e inatingível. 

Qual sua opinião a respeito da afirmação: mas não é só através da leitura 
que despertamos o interesse pelo hábito de ler e formamos leitores. Você 
concorda ou discorda? Pense sobre isso.

Seção 3 - Tornar-se leitor

O tesouro de Bresa

Houve outrora, na Babilônia, um pobre e modes-
to alfaiate chamado Enedim, homem inteligen-
te e trabalhador, que não perdia a esperança 
de vir a ser riquíssimo.

Como e onde, no entanto, encontrar um tesou-
ro fabuloso e tornar- se, assim, rico e poderoso?

Um dia, parou na porta de sua humilde casa, um 
velho mercador da Fenícia, que vendia uma 
infinidade de objetos extravagantes.

Por curiosidade, Enedim começou a examinar as bugigangas oferecidas, 
quando descobriu, entre elas, uma espécie de livro de muitas folhas, onde 
se viam caracteres estranhos e desconhecidos.

Era uma preciosidade aquele livro, afirmava o mercador, e custava ape-
nas três dinares.

Pesquisas afirmam que crianças e jovens entre cinco e 17 anos leem três 
vezes mais que os adultos, mas 45% afirmam que o fazem por obrigação. 
Apenas 26% consideram o hábito de ler um prazer. A leitura é fundamental 
para o desenvolvimento humano. Pode ser um elemento de inclusão soci-
al. Quem lê, amplia seus conhecimentos e sua capacidade crítica. Ao fim 
de um livro, você não é mais o mesmo. 
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Era muito dinheiro para o pobre alfaiate, razão pela qual o mercador con-
cordou em vender- lhe o livro por apenas dois dinares.

Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar, sem demora, o bem 
que havia adquirido.

Qual não foi sua surpresa quando conseguiu decifrar, na primeira página, 
a seguinte legenda: "O segredo do tesouro de Bresa”.

Que tesouro seria esse?

Enedim recordava vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele, 
mas não se lembrava onde, nem quando.

Mais adiante decifrou: "o tesouro de Bresa, enterrado pelo gênio do 
mesmo nome entre as montanhas do Harbatol foi ali esquecido, e ali se 
acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo".

Muito interessado, o esforçado tecelão dispôs-se a decifrar todas as pági-
nas daquele livro, para apoderar- se de tão fabuloso tesouro.

Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o 
que fez com que Enedim estudasse os hieróglifos egípcios, a língua dos 
gregos, os dialetos persas e o idioma dos judeus.

Em função disso, ao final de três anos Enedim deixava a profissão de alfaia-
te e passava a ser o intérprete do rei, pois não havia na região ninguém 
que soubesse tantos idiomas estrangeiros.

Passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa.

Continuando a ler o livro, encontrou várias páginas cheias de cálculos, 
números e figuras.

Para entender o que lia, estudou matemática com os calculistas da cida-
de e, em pouco tempo, tornou-se grande conhecedor das transforma-
ções aritméticas.

Graças aos novos conhecimentos, calculou, desenhou e construiu uma 
grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse 
prefeito.

Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e 
princípios religiosos de seu país, sendo nomeado primeiro-ministro daquele 
reino, em decorrência de seu vasto conhecimento.

Passou a viver em suntuoso palácio e recebia visitas dos príncipes mais 
ricos e poderosos do mundo.

Graças a seu trabalho e ao seu conhecimento, o reino progrediu rapida-
mente, trazendo riquezas e alegria para todo seu povo.

No entanto, ainda não conhecia o segredo de Bresa, apesar de ter lido e 
relido todas as páginas do livro.

Certa vez, teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a 
respeito daquele mistério, que sorrindo esclareceu: o tesouro de Bresa já 
está em seu poder, pois graças ao livro você adquiriu grande saber, que 
lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Bresa significa 
saber, e Harbatol quer dizer trabalho.

(Malba Tahan. Os melhores contos)
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Qual o sentido ou valor do livro em sua vida? A leitura de algum livro já pro-
vocou em você algum tipo de mudança? 
Reflita sobre isso.

Orientações para tornar-se um bom leitor

•

•

•

•

•

•

•

densa ou triste, há prazer em compartilhar esses sentimentos. Descubra 
como ter um objetivo como seu prazer pela leitura.
Tenha sempre um livro consigo: sempre surge a oportunidade de avan-
çar na leitura de um livro, seja na fila do banco, no ônibus, à espera de 
uma consulta médica ou em algum outro momento inesperado para 
passar o tempo e se deliciar. 
Aperfeiçoe a sua leitura. De que adianta ler se você mal se lembra da 
história um mês depois? Leia um livro velho como se fosse novo. Reler um 
bom livro sempre é interessante, mas se você quer reter mais de tudo 
aquilo que leu, dedique-se de corpo e alma à leitura.
Tenha ao menos um desafio para cada ano. Escolha uma grande obra 
que ainda não tenha lido e se comprometa a lê-la. 
Leia menos para ler mais. Caso você leia até o ponto de ficar cansado 
ou de passar os olhos sobre a página, sem que recorde ou tenha cons-
ciência do que acabou de ler, algo está errado. Você precisa aprender 
a parar de ler antes que isso aconteça, para que seu horizonte de leitura 
se amplie e sempre esteja associado a uma atividade prazerosa.
Faça empréstimos de livros. Nem sempre é necessário e possível comprar 
os títulos que queremos ou precisamos. As bibliotecas são as melhores 
opções. 
Tenha meios alternativos de leitura. Existem diversas alternativas para 
atualizar as leituras. Ler na tela do computador pode ser desconfortável, 
mas já existem formas de ler bons livros, um pouco de cada vez, receben-
do pequenos trechos através seu e-mail, diariamente. Você sabia que 
até mesmo em seu celular você pode ler livros? O movimento bookcros-
sing (abandono ou troca de livros em lugares públicos) também é uma 
excelente opção.

Em primeiro lugar, busque o prazer de ler: ainda que seja uma leitura http://livroseafins.com/12-
dicas-que-facilitam-seu-

habito-de-leitura/

Anote em seu memorial o que a leitura do texto “O TESOURO DE BRESA”, 
provocou em você. Em seguida, relacione isso com as principais ideias 
do texto.

Nesta unidade, você teve acesso a assuntos referentes à escrita, ao livro, à 
biblioteca escolar e à importância do hábito de ler em nosso dia a dia. 
Através da leitura, o indivíduo projeta suas experiências, seus conhecimen-
tos prévios, sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as várias vozes 
que o constituem.  A prática da leitura é um princípio de cidadania, ou 
seja, o leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar 
sabendo quais são suas obrigações e também pode defender seus direi-
tos, além de ficar consciente às conquistas de outros direitos necessários 
para uma sociedade justa, democrática e feliz.
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unidade5 Atividades culturais

dentro da biblioteca
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Seja bem-vindo à última unidade. Estamos chegando ao final!

Nesta unidade estudaremos formas de incentivo à cultura e leitura, permitindo 
aos membros da comunidade escolar socialização e integração. Serão ativida-
des de incentivo para que os indivíduos possam manifestar seus conhecimentos 
e talentos, tendo como objetivo dinamizar a informação e o saber através de 
ações lúdicas, criativas e inovadoras.

Para isso, ao final da unidade você deve ser capaz de:

Pensar a biblioteca como um espaço de manifestações culturais;

Identificar as oficinas que podem ser realizadas na biblioteca de sua 
escola no próximo ano;

Identificar as ações necessárias para que, a partir de um ano, haja a 
possibilidade de realizar mais oficinas.

Considerando a importância deste estudo sobre a biblioteca, não basta a disse-
minação da informação, mas também o desenvolvimento de práticas que 
promovam a socialização e integração da comunidade. Nesta unidade, incen-
tivamos você a desenvolver atividades de incentivo à cultura e leitura.

A temática central desta unidade são as ações culturais dentro da biblioteca 
escolar, lugar de trabalho, interação e integração dos usuários com a institui-
ção, onde se apresentam as diferentes manifestações culturais.

A identidade do ser humano se configura através de sua manifestação cultural. 
Quando o indivíduo se manifesta, de alguma forma ele se afirma enquanto sujei-
to pertencente a um povo. 

Imaginemos! Quais possibilidades contribuirão para que o ser humano manifeste 
os seus anseios, na condição de protagonista de sua própria história? 

Quais dispositivos motivam os educandos a pesquisar e a frequentar a biblio-
teca?

A seguir, apresentaremos a você, várias sugestões e estratégias de ação cul-
tural.

Seção 1 - As diferentes manifestações 
culturais na biblioteca

A biblioteca escolar deve desenvolver diversas ações culturais e, através desta 
oferta, se caracterizará como um espaço mais dinâmico, criativo e atraente. 
Consequentemente, essas atividades e ações despertarão em seus usuários o 
interesse pela leitura. 

Teixeira Coelho, em sua obra Dicionário crítico de política cultural, assim define 
cultura:

•

•

•
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Em sua conceituação mais ampla, cultura remete à ideia de uma forma 
que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu aspecto 
global e totalizante. Num sentido mais amplo, como anota Raymond Willi-
ams, cultura designa o processo de cultivo da mente, nos termos de uma 
terminologia moderna e cientificista, ou do espírito, para adotar um ângu-
lo mais tradicional.

Nessa mesma obra, o autor menciona os conceitos de fabricação, animação e 
ação cultural. Quais são as diferenças entres estes conceitos?

Fabricação cultural é um processo que visa à produção de um objeto de 
cultura, que tem como objetivo transmitir um conhecimento ou uma 
técnica de forma dirigida, desconsiderando os interesses do público, e 
tem a finalidade de manipular as pessoas.

Animação cultural não gera integração da obra de arte ou cultura com 
o público, ou seja, a participação não existe apenas na passividade.  
Visa mais ao lazer e à diversão.

Ação cultural é aquela na qual os agentes da ação, os transformadores 
culturais, incentivam o sujeito (a que a ação está direcionada) a assumir 
o papel de agentes da ação. 

A biblioteca escolar deve ser o espaço de ampliação cultural, visto que deve ser 
sempre um lugar de ação e manifestação cultural.

Assim, as bibliotecas escolares contribuem para a formação de cidadãos cons-
cientes e críticos, pessoas que realmente fazem a diferença. As atividades cultu-
rais desenvolvidas por estas devem se pautar nas indicações da ação cultural. 
Inúmeras são as atividades que poderão ser desenvolvidas nas bibliotecas esco-
lares, mas, antes de conhecê-las, é preciso observar os seguintes pontos:

o calendário cultural estabelecido pela sua escola;

a relação da atividade cultural proposta com a leitura;

quantas pessoas o espaço, no qual será apresentada a atividade cultu-
ral, comporta com comodidade;

quais os recursos (físicos, materiais e humanos) necessários para a realiza-
ção da atividade cultural;

qual o tempo previsto e qual o horário mais adequado para a realização 
da atividade cultural;

como será a forma de divulgação da atividade cultural e com quanto 
tempo de antecedência a atividade deverá ser divulgada.

Através da oferta destas atividades, a biblioteca se caracterizará como um 
espaço mais dinâmico, criativo e atraente. 

Seção 2 - Ações culturais na biblioteca 

Ações culturais possibilitam a construção de conhecimentos, saberes, valores e 
habilidades que credenciam profissionais da biblioteca a educar, fazer a gestão 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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dos espaços e proporcionar ambientes de comunicação e tecnologia na esco-
la. Seguem algumas das oficinas e ações culturais que poderão ser desenvolvi-
das nas bibliotecas escolares.

Ações culturais

Oficina de fanzines 

Fanzine é uma abreviação de fanatic magazine, ou seja, é uma revista editada 
por um fã.  É uma publicação despretensiosa, simples, livre de preconceitos, em 
preto e branco, e engloba todo o tipo de temas, com especial incidência em 
histórias em quadrinhos. Converse com os professores de Arte da sua escola e 
proponha a realização desta oficina. 

Oficina de origami

Origami é uma arte milenar japonesa de dobrar o papel, matéria-prima dos 
livros. Favorece a concentração, a paciência e a destreza manual. Normalmen-
te, as pessoas se encantam quando descobrem as formas maravilhosas que 
poderão ser criadas apenas com as dobraduras em pedaço de papel.

Reaproveite os papéis e transforme-os em lindas esculturas através da arte 
de fazer origamis. 

Conheça o site da Fundação Japão www.fjsp.org.br e veja as ativida-
des desenvolvidas através da arte de origamis.

Contação de histórias ou hora do conto

“Quem conta história cria um instante de 
partilha, segreda os mistérios da alma 

e faz surgir no céu uma estrela.”

A arte de contar histórias é uma tradição muito antiga e reporta-se às origens da 
sociedade humana como uma das primeiras manifestações culturais da huma-
nidade, sendo mantida por vários povos até hoje.

Nos últimos anos, a contação de histórias no Brasil tem se tornado bastante fre-
quente, disseminada e procurada por pessoas de todas as idades, diferentes 
áreas e com interesses diversificados. Nas bibliotecas escolares é considerada 
uma das mais importantes atividades culturais.

O histórico cultural do contador e sua familiaridade com as histórias são funda-
mentais para que se faça uma boa contação. Saber para quem se vai contar a 
história e escolher o repertório criteriosamente também é essencial. 

(Lenice Gomes)



60 Noções de biblioteca e seu papel como espaço educativo Módulo 10 

É preciso esclarecer que existem diferenças entre contar, ler e representar histó-
rias, embora todas as três formas  exijam estudo e preparação. Aquele que lê a 
história deve dominar a arte de contá-la, estar preparado suficientemente para 
fazê-lo com apoio no texto. Já aquele que representa, deve saber utilizar o livro 
como acessório integrado à técnica da voz e do gesto. A forma como se vai 
trabalhar depende da proposta de cada contador. Mas, independentemente 
da forma escolhida, contar histórias implica antes de tudo a vontade de falar do 
que se sabe, o desejo de doar sabedoria e conhecimento, na ânsia de passar 
adiante tudo aquilo que se aprendeu e eternizou. 

No livro “A reforma da natureza”, de Monteiro Lobato, a inquieta e falante 
boneca Emília, apresenta uma de suas mirabaolantes ideias de um livro 
comestível. Através dessa leitura você poderá refletir sobre a possilidade 
de aproximação do simbólico, que equivale à representação, ao abstra-
to, que é a leitura. Leia e divirta-se.

Encontro com o escritor

Em sua escola há algum escritor? Pode ser um professor, um funcionário, um 
aluno. Promova este escritor! Organize um bate-papo informal entre ele e seus 
usuários. Exponha os livros que ele já publicou. 

Não há? Faça contato com alguma editora, de preferência de sua cidade ou 
Estado, e veja qual a possibilidade de ela promover juntamente com você esta 
atividade. Os leitores sempre têm curiosidades sobre os autores e gostam de 
conhecê-los pessoalmente.

Conhecendo o acervo da biblioteca

Os alunos vão à biblioteca escolar e lá são recebidos pelo bibliotecário ou Técni-
co em Biblioteconomia. Ele, tal qual um guia turístico, apresenta as seções de 
livros e indica pelo menos um exemplo de cada gênero, a fim de aguçar a curio-
sidade do usuário para os diferentes tipos de texto. Essa atividade proporciona 
ao usuário conhecer o acervo da biblioteca e auxilia a exploração do espaço 
durante o ano letivo.

Escritor do mês

Escolha um escritor dentre os vários que você tem no seu acervo. Pode ser um 
escritor pouco conhecido que você queira divulgar a obra literária dele ou, 
também, um escritor já de renome. Exponha os livros deste escritor em uma 
estante de preferência expositora e coloque-a num lugar de destaque em sua 
biblioteca. Selecione alguns trechos dos livros que você escolheu e faça um 
pequeno cartaz para ser colocado na exposição, juntamente com uma breve 
biografia do escritor escolhido.

Feira de troca de gibis

Histórias em quadrinhos encantam a todos. Pato Donald, Mônica, Cebolinha, 
Dragon Ball Z, Zé Carioca, Batman, Luluzinha, Cavaleiros do Zodíaco. Não tem 
quem não goste. Promova uma feira de troca de gibis e aproveite para incluí-los 
no acervo da sua biblioteca.
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Exposição temática com livros

Escolha um tema que seja bem atual ou que seja alvo de interesse de seus usuári-
os e organize uma exposição. A exposição pode conter livros, fotos, objetos e o 
que mais for pertinente ao tema escolhido. Faça um livro de presença para as 
pessoas registrarem e manifestarem sua opinião a respeito da exposição. Se 
quiser algo mais descontraído, afixe um grande cartaz, com canetas coloridas 
ao lado, e peça que as pessoas manifestem sua impressão ali.

Exposição de capas de livros

As capas dos livros são como as embalagens dos produtos. Caso sejam atrativas, 
chamam a atenção do leitor e despertam o interesse pela leitura. Selecione, em 
seu acervo, livros com capas bonitas, diferentes e chamativas.

Organize uma exposição com estes livros e observe a reação de seus usuários.

Era uma vez uma capa - História ilustrada da literatura infantil
Alan Powers

Organizado cronologicamente, este livro recupera duzentos anos de história do 
livro para crianças, o qual comenta a capa de mais de quatrocentos títulos que 
marcaram a produção editorial mundial.

Você já leu algum livro só porque gostou da capa ou já comprou algum 
produto por conta da embalagem? E depois, o que aconteceu? 

Conte em seu memorial esta experiência.

Quantos livros já foram adaptados para o cinema!

Branca de neve, O patinho feio, As crônicas de Nárnia, Harry Potter, Des-
venturas em série, Vidas secas, O nome da rosa e tantos outros.  

Caça ao tesouro

Esta atividade é uma espécie de jogo no qual os participantes têm de descobrir 
um tesouro que está escondido na biblioteca. As pistas para se chegar ao tesou-
ro ficam escondidas nos livros e exigem a leitura de trechos deles. Além de ser 
muito divertido, estimula a curiosidade para ler o restante da história.

Na caixa postal

O professor solicita que os alunos escrevam cartas com teor crítico a respeito de 
leituras feitas na biblioteca em dias anteriores. Nas cartas, os alunos indicam, ou 
não, a leitura de tais livros e textos, argumentando, ou seja, apresentando justifi-
cativas que comprovem sua indicação. As cartas serão depositadas em gran-
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des "caixas de correio", que serão confeccionadas pelos professores e alunos. 
Serão duas caixas: uma para leituras indicadas e outra para leituras não indica-
das. Essas caixas farão parte do material da biblioteca. Isso estimula a produção 
de textos críticos, proporcionando ainda a percepção de tendências e gostos 
de leitura por parte dos alunos.

Conheça minha história

O professor solicita que sejam escolhidas biografias de escritores, pintores, cien-
tistas, artistas, etc. Após a leitura das biografias, além de um dia de apresenta-
ção dos textos, os alunos produzirão suas próprias biografias. Essas biografias 
serão elaboradas em forma de livro, confeccionado artesanalmente pelos pró-
prios. Nesse momento da produção, a criatividade será chamada à ação.

Quem procura, acha

Nesta atividade, o professor distribui algumas indicações de leitura, respeitando 
o sistema de classificação da escola, e solicita que os alunos as encontrem nas 
estantes. Isso promove autonomia aos usuários.

1. “O Boca do Céu” é um encontro internacional de contadores de históri-
as. Acesse o www.bocadoceu.com.br e registre em seu memorial as 
principais informações ou atividades oferecidas pelo o evento.

2. Faça uma lista de editoras que existe em seu Estado, destaque as exis-
tentes em sua cidade.

3. Escolha uma das ações culturais mencionada nesta unidade e realize 
uma intervenção na biblioteca que atua. Sistematize essa experiência 
em seu memorial.

Estudamos nesta unidade a conceituação do que é cultura, ação cultu-
ral e as atividades culturais promovidas na biblioteca escolar. Você pôde 
compreender que o Técnico em Biblioteconomia não precisa ser um 
animador cultural para promover atividades culturais dentro da bibliote-
ca, mas, através de sua criatividade, poderá promover trabalhos culturais 
maravilhosos! 
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Chegamos ao momento final do módulo “Noções de biblioteca - seu papel 
como espaço educativo”. Esperamos que a caminhada tenha sido agradável e 
significativa, que todos os temas abordados tenham contribuído para sua for-
mação humana e profissional. Acreditamos que o interesse e o amor pelas bibli-
otecas foram despertados e novos olhares sejam realizados.

O módulo abordou a evolução da escrita, do livro e das bibliotecas; quais os 
tipos de biblioteca existentes e suas funções; quem é o Técnico em Bibliotecono-
mia; quais suas atribuições no que tange à importância da leitura e às atividades 
desafiadoras que poderão interagir com o conhecimento escolar. 

Agradecemos a todos que estiveram conosco, neste processo de aprendiza-
gem. 

Portanto, continue aprimorando tudo o que você tem aprendido!

A autora
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Bibliografia comentada

Muitos livros foram consultados para a elaboração deste módulo, mas os funda-
mentais para sua leitura são:

Biblioteca escolar brasileira em debate: da memória profissional a um fórum 
virtual. São Paulo: Editora Senac: São Paulo: Conselho Regional de Bibliotecono-
mia – 8ª Região, 2005.

A relevância deste livre consiste na investigação de duas importantes áreas do 
conhecimento: a Biblioteconomia e a Educação. Mostra a opinião de diversos 
profissionais, sobre a biblioteca escolar, além de ser uma das publicações brasi-
leiras mais recentes sobre este assunto. 

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Funda-
ção Editora da UNESP, 1998.

Qual é o futuro do livro? O que podemos aprender com o passado do livro? Essas 
são as principais questões abordadas neste livro, em uma linguagem bastante 
clara e envolvente, além de conter belíssimas imagens. 

CRUZ, Anamaria da Costa. A biblioteca: o técnico e suas tarefas. 2.ed. Rio de 
Janeiro. Intertexto, 2004.

Específico para Técnico em Biblioteconomia, este livro traz uma visão geral da 
área de forma bastante didática e compreensiva. Leitura fundamental para 
quem pretende atuar como técnico.

CUNHA, Murilo Bastos da & CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. Dicio-
nário de Biblioteconomia e arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

Este dicionário é a obra de referência mais recente na área de Biblioteconomia.    
É importante para a definição de conceitos e entendimento de termos técnicos.

FONSECA, Edson Nery da. Introdução à Biblioteconomia. Brasília: Briquet de 
Lemos Livros, 2007. 
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Este livro foi escrito por um dos melhores bibliotecários brasileiros. É leitura essenci-
al para quem pretende atuar na área. A linguagem é de fácil assimilação, traz 
imagens interessantes e nos conduz a várias reflexões.

SILVA, Waldeck Carneiro da. Miséria da biblioteca escolar. São Paulo: Cortez, 
1995.

Retrato triste e lastimável da biblioteca escolar brasileira, mas verdadeiro. Este 
livro noz faz pensar sobre a situação educacional de nosso país, sobre a posição 
das bibliotecas escolares e indica alguns caminhos para alterarmos este estado 
de coisas. 

ZATZ, Lia. Aventura da escrita: história do desenho que virou letra. São Paulo: 
Moderna, 2002.

Este livro conta a história da escrita de forma lúdica e divertida. É de fácil 
assimilação e rápida leitura.

Sugestão de sites

www.bn.br

www.bocadoceu.com.br

http://www.estantevirtual.com.br

www.fjsp.org.br

http://livroseafins.com/12-dicas-que-facilitam-seu-habito-de-leitura/

www.wdl.org e 




