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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 funcioná-
rios, é, sem dúvida, um importante passo para o reconhecimento e a valoriza-
ção dos profissionais, que atuam na organização da escola, contribuindo para 
a construção 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 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 estudo irá conduzi-lo ao conhecimento sobre: 

A organização do espaço físico de uma biblioteca escolar, abordando 
não só o espaço em si, mas também a comunicação visual, mobiliário e 
equipamentos;
Acessibilidade que faz parte das discussões sociais na atualidade;
O papel da biblioteca escolar na educação ambiental de seus usuários.

Além do embasamento teórico, haverá atividades práticas, indicações de sites 
para pesquisas, sugestões de leituras, filmes, questões para reflexão e orienta-
ção para estudo.

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

Execução de atividades ligadas ao processo da 
infraestrutura
Comunicação visual e sinalização nas bibliotecas 
escolares
Mobiliário e equipamentos da biblioteca escolar
Organização do acervo 
Noções de acessibilidade
Introdução às questões ambientais

•

•
•

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3
Unidade 4
Unidade 5
Unidade 6
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unidade1Execução de atividades

ligadas ao processo

da infraestrutura
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Seja bem-vindo a esta viagem de conhecimento e aprendizagem!

Nesta primeira Unidade, você irá aprofundar seus conhecimentos em relação à 
organização do espaço físico da biblioteca escolar, esse importante ambiente 
de difusão da informação, indispensável ao processo educacional. 

Você acha que todas as bibliotecas escolares estão devidamente insta-
ladas? 

Em sua imaginação, como deve ser a instalação apropriada a uma bibli-
oteca? 

Já parou para pensar sobre a importância de uma infraestrutura adequa-
da aos estudos, que possibilite bons resultados?

Vamos dar início ao estudo sobre as seguintes temáticas:

Localização da biblioteca escolar;

O espaço acolhedor que deve ser a biblioteca;

Diversas áreas que compõem a biblioteca na escola; 

Importância da infraestrutura, tais como iluminação, ventilação e tem-
peratura;

Estrutura física da biblioteca: pisos, paredes, segurança e cores;
Ergonomia na biblioteca escolar.

Esperamos assim que, ao final do estudo destes temas, você seja  capaz de:

Relacionar e justificar diferentes fatores que devem ser considerados 
para indicar o local ideal para a instalação da biblioteca em uma 
escola;

Diferenciar bibliotecas acolhedoras de não acolhedoras e, neste 
caso, desfilar sugestões que as tornem mais acolhedoras;

Calcular, com índices técnicos, a área necessária para a instalação 
ou ampliação de uma biblioteca escolar;

Considerar diferentes fatores para criar as condições mais adequa-
das à iluminação e ventilação da biblioteca;

Indicar equipamentos ou meios alternativos para controlar a tempe-
ratura e a umidade da biblioteca;

Indicar o piso mais adequado para uma biblioteca;

Relacionar as medidas básicas de segurança a serem seguidas em 
uma biblioteca;

Sugerir as cores mais indicadas para cada um dos diferentes ambien-
tes da biblioteca;

Fazer uma lista dos principais cuidados relacionados com a ergono-
mia, para proporcionar bem-estar aos funcionários e usuários da bibli-
oteca.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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É importante que você saiba que nem todas as bibliotecas escolares estão insta-
ladas como deveriam. Com isso, é necessário que as pessoas que nelas atuam, 
tenham flexibilidade, disposição e criatividade* na organização do espaço de 
atuação.

A biblioteca escolar é uma necessidade, pois não representa uma entidade 
independente, mas um complemento da escola. Se esta inicia o aluno na 
aprendizagem, a biblioteca completa. Sem dúvida, é um espaço para promo-
ver experiências criativas, em relação ao uso da informação.

Por meio das bibliotecas escolares, os indivíduos podem despertar o prazer pelos 
livros e, consequentemente, pela leitura. A biblioteca, através de seu programa, 
aproxima o educando a uma realidade que ele vivenciará no seu dia a dia, seja 
como profissional ou cidadão.

* CRIATIVIDADE
É a reunião de 

processos, métodos e 
técnicas para solucionar 
problemas e aplica-se a 

qualquer atividade 
humana. A criatividade 

estimula o sentido diante 
ao prazer da descoberta.

Acesse o site www.arcoweb.com.br. Neste espaço virtual, você encontra-
rá diferentes projetos de biblioteca. Explore esse ambiente e amplie seus 
conhecimentos.

Pesquise os vários projetos de biblioteca no site www.arcoweb.com.br. Em 
seguida, leia com atenção aquele que você considera um modelo ideal 
e, em breve texto, destaque suas principais características.

Seção I - Onde está a biblioteca em sua escola?

No que se refere a um modelo ideal de biblioteca escolar, não existe um padrão 
em sua instalação. Porém, para o exercício das atividades a serem realizadas é 
indispensável, ao processo educacional, que todos os aspectos sejam planeja-
dos e desenvolvidos, com o firme propósito de cumprir sua missão. E tudo isto 
começa por seu espaço físico, considerando sua localização na estrutura esco-
lar e também sua organização interna. 

Sendo assim, grande ou pequena, simples ou com vários recursos, a biblioteca 
escolar deve ser, antes de tudo, expressão de uma comunidade ou grupo que 
visa à construção do saber.

Sua localização deve ser 
de fácil acesso, preferen-
cialmente perto de pas-
sagem obrigatória de 
professores e alunos. Por 
outro lado, deve ficar 
distante dos centros de 
muito barulho. No entan-
to, na própria biblioteca 
deve ser utilizado material 
que absorva ruídos e evite a reverberação*, pois o que também deve caracte-
rizar uma biblioteca é o silêncio. 

* REVERBERAÇÃO

.

É a reflexão múltipla de 
ondas sonoras numa área 
ou recinto fechado, de tal 
forma que o som persista 
por algum tempo, mesmo 

depois de a fonte 
produtora ter cessado
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O local adequado a uma biblioteca deve ser seco, bem ventilado e apresentar 
condições de perfeita iluminação, tanto natural como artificial. A incidência de 
raios solares diretos sobre os livros é tão prejudicial à conservação dos mesmos, 
quanto a umidade e a falta de ventilação.

1. Nesta atividade, queremos propor que você faça um esboço da base 
arquitetônica de sua escola e destaque a localização da biblioteca. Ana-
lise e veja se você a considera adequada. Justifique suas considerações. 

2. Escreve a respeito da importância da localização da biblioteca escolar 
em relação aos demais setores da instituição à qual pertence.

Quais elementos você considera importantes para a organização de uma 
biblioteca escolar, capazes de transformá-la em um ambiente agradável e 
convidativo? Apresente-os e justifique.

Seção 2 - Bibliotecas acolhedoras

Quantas vezes fomos à biblioteca e deparamos com um ambiente sim-
ples e sem graça? Num lugar assim, as pessoas se sentem desanimadas e 
desmotivadas a permanecer ou a retornar outras vezes.

A preocupação em oferecer um ambiente acolhedor, de forma a reforçar o 
prazer de ler, levou à criação nas bibliotecas de espaços aconchegantes, visan-
do especialmente atrair crianças, que se encontram na idade de descobrir o 
gosto pelas histórias contadas ou lidas pelos adultos. Tapetes, almofadas, móveis 
coloridos e decoração alegre formam ambientes descontraídos que, cercados 
de muitos livros bem selecionados, de fácil acesso e expostos de modo atraente, 
sem dúvida contribuem para despertar e manter um comportamento positivo 
do indivíduo com relação à leitura.

Com vontade e criatividade é possível criar ambientes mais acolhedores e des-
contraídos, pois as bibliotecas são locais que proporcionam momentos de pra-
zer através da leitura e encontro com os amigos. 

Para que a biblioteca desempenhe, efetivamente, seu importante papel no 
contexto escolar, não basta possuir um acervo bem suprido e que ofereça 
razoável espaço físico. É necessário também o elemento humano capacitado. 
O Técnico em Biblioteconomia deve orientar os frequentadores, para que a 
biblioteca tenha um ambiente dinâmico, em que haja colaboração de todos, 
por meio do estabelecimento de algumas normas, tais como, evitar conversas 
no ambiente de leitura, direcionar os estudos em grupos, permitindo que seja um 
lugar propício à pesquisa, estimular o interesse entre alunos e professores no uso 
do acervo da biblioteca. 

Você se sente bem na biblioteca de sua escola? Pense sobre isso.
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Seção 3 – Ambientes da
biblioteca escolar

O espaço interior de uma biblioteca escolar sempre deverá acomodar uma 
turma de alunos e mais alguns usuários individuais sentados, no mínimo dez, 
nunca acomodando menos que quarenta usuários sentados. 

No exemplo de uma escola com mais de 500 alunos, a capacidade da bibliote-
ca em lugares sentados é calculada em dez por cento do número de matricula-
dos, incluídos neste percentual os usuários individuais, até um máximo de oitenta 
a cem alunos, o que ainda faculta um atendimento de qualidade.

A American Association of School Librarians (Estados Unidos) estabeleceu uma 
área de 2,7 a 3,25m² por aluno. Ernst Neufert, no livro "Arte de Projetar", recomen-
da 2,2 a 3m² por leitor e para o mínimo aceitável, indica-se uma área de 2m² por 
aluno. Nesses dados, sempre deve estar incluída a área destinada à circulação, 
ou seja, os corredores entre as mesas.

Para iniciar uma biblioteca escolar, é necessário calcular a área onde irá ficar o 
2acervo*. Pense em estantes para 150 livros; para cada uma delas é preciso 1m  

de área, incluindo o espaço de circulação. Mas, no início da biblioteca, em 
cada uma dessas estantes vão ser colocados apenas 50 livros e não 150. Já ima-
ginou por quê? Dessa maneira, estaria assegurado o  espaço para o crescimen-
to da biblioteca, a qual poderia triplicar o acervo antes de lotar completamente 
as estantes, quando se admitirá a capacidade de 150 livros por m² de piso, inclu-
indo o espaço para circulação. É fácil calcular a área necessária para o acervo. 
Basta dividir o número de livros, com os quais se quer iniciar a biblioteca, por 50. 
Imagine que a biblioteca será iniciada com cinco mil livros. A área para o acervo 

2será de 5.000/50, ou seja, 100m . Essa biblioteca, antes de precisar ser ampliada, 
poderá ter até 15 mil livros.

Tal qual nossa casa, uma biblioteca escolar é composta por várias áreas. Vamos 
conhecer as principais e mais usuais:

* ACERVO
O termo significa 

coleção ou estoque. É 
utilizado para museus, 
referindo-se às peças 

que constitui ou à 
coleção de livros de 

uma biblioteca.

Biblioteca escolar de pequeno porte para escola com 400 alunos por turno

- área para o acervo, 

- área para leitura e estudo individual,

- área para leitura e estudo em grupo,

- área para as estações de trabalho com computador,

- área para ações culturais,  

- área administrativa,

- área para reparos nos materiais bibliográficos, 

- área para formação e desenvolvimento de coleções e processamento técnico,

- área para atendimento ao usuário e

- área para atividades de capacitação e treinamento.
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Devemos também prever espaços que possam acomodar adequada-
mente usuários com necessidades especiais, tais como, deficientes visuais 
e cadeirantes.

A biblioteca escolar deverá manter-se constantemente atualizada, o que 
contribuirá para seu crescimento e interesse dos usuários em frequentá-la. 
Por essa razão, não podemos deixar de pensar na ampliação de seu espa-
ço físico.

Caso a escola ofereça dois níveis de ensino, deverá possuir um espaço 
físico que abrigue diferentes acervos.

Nas áreas reservadas aos funcionários, que realizam atividades sentados, o cál-
culo da área necessária para o trabalho pode ser efetuado utilizando-se as 
dimensões de uma mesa, uma cadeira e áreas de circulação ao redor.  Supo-
nha que a mesa meça 1,20cm x 0,75cm, uma cadeira sendo utilizada ocupe um 
espaço de 0,45cm X 0,45cm e a área de circulação ao redor da mesa tenha 0,60 
cm X 0,45 cm. Seriam necessários 6,48m² para acomodar um funcionário. Este 
cálculo básico pode ser ajustado a condições e necessidades específicas. A 
área mínima para uma pessoa atuar com conforto e segurança, em uma sala 

2individual não deve ser inferior a 9,30m . 

Faça uma observação sobre o espaço físico da biblioteca de sua escola. 
Destaque os seguintes pontos:

Quantos metros quadrados tem a biblioteca de sua escola?

Existem quantas mesas e cadeiras à disposição dos usuários?

Há separação entre o espaço de estudo individual e o de estudo em 
grupo?

•

•

•

Bibliotecas escolares de pequeno porte devem conter um acervo mínimo 
de dois mil volumes. Já as bibliotecas escolares de médio porte, um acervo 
superior a cinco mil volumes.

Seção 4 -Iluminação e ventilação

fácil manutenção, também prejudicam o papel, tornando-o amarelado. Por 
isso, muito cuidado. Para que

Outro aspecto fundamental em uma biblioteca é a iluminação, pois, além de 
proporcionar conforto aos servidores e usuários, interfere na conservação do 
acervo. Geralmente as fontes utilizadas na iluminação interna são luz natural e 
lâmpadas fluorescentes. A luz natural, quando incide sobre o acervo, é prejudi-
cial, porque apresenta um nível elevado de radiação ultravioleta (UV).

As lâmpadas fluorescentes, embora mais frias que outros tipos de lâmpada, e de 

 estas lâmpadas não causem danos ao acervo, 
devem ser usadas com protetores (tipo de membrana de plástico fino e flexível) 
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e colocadas na mesma direção das estantes, evitando, dessa forma, que o 
calor dos reatores fique próximo aos livros, material e acervo.

Outras formas de proteção para controlar a incidência do sol, no ambiente, são 
o uso de cortinas leves, persianas, vidros especiais ou filmes aderentes ao vidro.

 Pisos claros refletem mais a luz e oferecem melhores condições de iluminação, 
principalmente para prateleiras mais baixas. 

A área de leitura deve ser a mais iluminada, enquanto a área correspondente 
ao acervo pode ser mantida na sombra e, por ocasião do acesso, a iluminação 
será acionada automática ou mecanicamente. 

Outro fator imprescindível na biblioteca é a ventilação, pois dela depende a 
saúde dos funcionários, dos usuários e conservação do acervo. O ar deve ser 
constantemente renovado e, para isto, as janelas deverão estar dimensionadas 
e posicionadas adequadamente, sem corrente direta, proporcionando assim a 
circulação devida do ar.

Um espaço sem ventilação desenvolverá micro-organismos e insetos, o 
que põe em risco o acervo.

Observe a iluminação e a ventilação da biblioteca onde você atua. Consi-
dera-as adequadas ou não? 
Justifique.

Seção 5 - Temperatura e umidade

O ambiente da biblioteca escolar necessita de boas condições térmicas para 
que o usuário se sinta disposto a desenvolver suas atividades, e o acervo não 
seja afetado. Deve ser um local quente no inverno e fresco no verão.  

Você sabia que a duração média de um livro está diretamente ligada ao grau 
de temperatura do ambiente? Basta uma diminuição de 2ºC, no ambiente, 
para que a longevidade dos livros se estenda por sete vezes mais. Conforme o 
padrão internacional, a temperatura ideal e confortável aos frequentadores da 
biblioteca é de 22 a 24°C. Para os livros, a temperatura recomendada é de 16 a 
19°C. Já para as fotografias e os filmes, por serem materiais muito sensíveis, reco-
menda-se de -18 a 4°C. Para assegurar maior durabilidade do acervo em papel, 
indica-se de 30% a 60% de umidade relativa do ar, sendo a ideal 50%.

O controle das questões referentes à temperatura e umidade pode ser feito 
através dos seguintes equipamentos: 

Aparelho de ar condicionado, para manter a temperatura 
apropriada;

higrômetro, para medir a umidade relativa do ar;

termo-higrômetro, para medir a temperatura e a umidade;

desumidificador, para retirar a umidade do ambiente.

•

•

•

•termo-higrômetro



23Organização do espaço físico da biblioteca escolarMódulo 11 

Para amenizar a umidade, você pode espalhar pelos ambientes qualquer 
um destes produtos: tabletes de cânfora, sal grosso, silicagel, cal virgem e 
giz escolar esmagado.
Lembre-se de trocá-los regularmente.

Quando o assunto das bibliotecas escolares é o piso, deve-se levar em 
conta o “peso vivo” e o “peso morto”. O “peso vivo” é calculado preven-
do-se o crescimento da coleção, a quantidade de mobiliário e equipa-
mentos, pois os livros armazenados pesam muito. A exemplo dos livros 
comuns, colocados em uma prateleira de 90cm que pesam cerca de 11,4 
a 13,6kg. Já obras de referência pesam cerca de 23 a 25kg em cada pra-

Observe, por meio de termômetro, se a temperatura no ambiente da bibli-
oteca onde você atua, está de acordo com a ideal. 

Seção 6 - Pisos 

A biblioteca escolar é um local de intensa atividade: pessoas entram e saem, 
percorrem as estantes, ora se sentam, ora se levantam, carrinhos de livros circu-
lam. Por isso, ao escolher o piso da biblioteca, devemos pensar bem e levar em 
consideração os seguintes fatores: facilidade de limpeza, durabilidade, isola-
mento acústico, aparência, impermeabilidade e segurança.

Para cada tipo de piso existem indicações próprias e todos apresentam vanta-
gens e desvantagens. Os tipos de pisos, normalmente oferecidos são: pisos viníli-
cos, pisos de madeira, carpetes, pisos frios e pisos elastômeros (com proprieda-
des elásticas análogas às da borracha).

mento, além de 
não absorver bem os ruídos. Algumas vezes, são os próprios causadores desses 
barulhos. Outro problema é sua sensibilidade à umidade e a deterioração fácil, 
por fungos, bactérias ou insetos (cupins, formigas e carunchos). 

O carpete abriga estas vantagens: ótima absorção de som, luz e ruídos, mas em 
termos de preservação é inadequado. Devido à sua natureza, deve-se aspirá-lo 
constantemente, pois não é possível lavá-lo com frequência. Apesar de que, 
hoje, se encontram carpetes antialérgicos e antimicróbicos. 

Os pisos elastômeros* possuem boa absorção acústica, fácil manutenção e 
reposição, além de baixo custo, porém dificultam a circulação dos carrinhos de 
livros e deixam o ambiente pouco aconchegante. 

Os pisos frios têm boa resistência, são esteticamente agradáveis e apresentam 
versões antiderrapantes. Mas são de alto custo e baixa absorção acústica. Além 
disso, tornam o ambiente frio e úmido, não sendo indicados para locais em que 
o inverno é rigoroso. 

Os pisos vinílicos têm a seu favor a maleabilidade, durabilidade, custo, colorido 
resistente, facilidade de manutenção e fácil limpeza. Os pisos de madeira tra-
zem a inconveniência de necessitar constante limpeza e encera

* ELASTÔMEROS
São polímeros, que na 
temperatura ambiente podem 
ser alongados até duas ou 
mais vezes seu comprimento 
e retornam rapidamente ao 
seu comprimento original ao 
se retirar a pressão. 
Possuem, portanto, a 
propriedade da elasticidade. 
Comumente são conhecidos 
como borrachas.
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teleira. Por outro lado, estantes e livros têm um peso muito superior a uma 
pessoa, e permanece constante. O “peso morto” corresponde ao telha-
do, paredes, janelas e piso. 

Em relação ao piso da biblioteca onde você trabalha, pesquise:

a) Qual é o tipo? Provoca ruídos?

b) Há quanto tempo ele foi colocado? 

Dentro de uma biblioteca, o nível de ruídos aceitável é de 42 dB (decibéis). 
Correspondente ao barulho provocado por várias pessoas falando baixo. 

Seção 7 - Segurança

O aspecto segurança, em uma biblioteca escolar, visa estar atento às questões 
relacionadas com a proteção dos funcionários, usuários e preservação do acer-
vo.

Seção 8 – Cores

Você consegue imaginar a vida sem cor? 

Olhe em seu redor e tente visualizar tudo descolorido. Então? O que 
achou? 

A sensação é de total vazio, não é mesmo?

É importante a utilização das cores nos ambientes em que vivemos e trabalha-
mos, pois influem em nosso estado psíquico e bem-estar. Por exemplo, as tonali-
dades de verde-claro, azul-claro e violeta-claro acalmam, ao passo que o ver-
melho pode causar irritação. O amarelo e o laranja trazem disposição e estimu-
lam as atividades intelectuais. 

 Os principais pontos a serem observados são: instalações elétricas, hidráulicas, 
equipamentos de combate a incêndios e sistemas de segurança contra furtos. 
Portanto, devemos tomar algumas medidas preventivas:

impedir o consumo de  alimentos no ambiente;

manter o acervo longe das áreas que possuam tubulações e outras fon-
tes de água, como banheiros, cozinhas ou equipamentos de controle de 
clima.

manter o local sempre limpo;

monitorar as condições do ambiente, examinando com frequência as 
partes das estruturas de madeira, assim como o acervo e as prateleiras, 
para prevenir infestações e observar o estado de conservação;

utilizar dispositivos de segurança (desumidificadores, extintores de incên-
dio, detectores de fumaça, alarmes, etc.).

•

•

•

•

•
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O ser humano reage às cores segundo a sensibilidade, pois a percebemos 
somente na presença de luz.  As células responsáveis pela visão das cores são os 
cones: uns são sensíveis ao azul, outros ao vermelho, e alguns ao verde. A estimu-
lação combinada desses três grupos de cones é capaz de produzir uma extensa 
gama de cores, que o ser humano pode visualizar. Dessa forma, a cor é o resulta-
do do reflexo da luz que não é absorvida por um pigmento.

A cor, um dos principais elementos do código visual, deve ser bem destacada 
para que chame a atenção do usuário e relacionada em conjunto com todo o 
espaço físico, mobiliário e equipamentos da biblioteca, no sentido de buscar um 
melhor aspecto visual do ambiente. Mesmo em ambientes considerados clássi-
cos, onde normalmente a preferência é pelo tradicional cinza ou bege, permite-
se a utilização de outras tonalidades.

Fuja do tradicionalismo e explore as cores. Arrisque! Pinte paredes, aposte em 
contrastes e obtenha aquele toque aconchegante e tão desejado em nossas 
bibliotecas escolares! Se tiver dúvida, consulte um arquiteto.

Você sabia que as cores se classificam em:

Cores primárias: vermelho, amarelo e azul. 
Conhecidas também como cores puras. Com 
elas criamos qualquer outra cor.

Cores secundárias: cores obtidas com base na 
combinação de duas cores primárias, sempre 
duas a duas, em proporções iguais.

Cores terciárias: aquelas obtidas com a mistu-
ra de duas cores primárias em proporções 
diferentes, ou quando são misturadas as três 
cores primárias.

Cores complementares: resultado de várias misturas que criam o bran-
co. Cores análogas: tem a aparência das cores que as originaram.

Cores análogas. 

•

•

•

•

•

Cores
primárias

Navegue na internet e acesse o site: www.suvinil.com.br/SimuladorV2/ , 
visualize os mecanismos e recursos que são utilizados para explorar as 
diversidades no uso das cores.

Depois de acessar o site mencionado acima e conforme a orientação do 
texto de estudo, simule possíveis modificações nas cores para os diferentes 
ambientes da biblioteca onde você atua. Imprima o resultado.

Seção 9 – Ergonomia na biblioteca escolar 

Você se sente bem na biblioteca de sua escola? Pense sobre isso.
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Ergonomia* 

Você já deve ter ouvido falar sobre ergonomia, pois, atualmente, está sendo 
muito indicada e utilizada. A ergonomia é uma disciplina científica relacionada 
com o entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos 
ou sistemas, com a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos, 
a fim de aperfeiçoar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. 

Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto, avaliação de tarefas, 
postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, de modo a torná-los compa-
tíveis e adequados às necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

Em síntese, a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o ser humano e seu 
trabalho, equipamentos e ambientes, particularmente com a aplicação dos 
conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas 
oriundos desse relacionamento.

* ERGONOMIA
A palavra deriva do 

grego érgon (trabalho) 
e nómos (normas, 

regras, leis).

Você sabia que Leonardo da Vinci e Lavoisier foram precursores da ergo-
nomia? 

Leonardo da Vinci (1452-1519) estudou anatomia humana, analisou forças 
musculares e funções articulares. Doutro lado, o químico francês Antoine 
Lavosier (1743–1794) estudou elementos da fisiologia respiratória e avalia-
ção de custo do trabalho muscular.

Pesquise, em livros ou enciclopédias, a biografia de Leonardo da Vinci e 
Lavoisier. Anote o título e o volume caso exista.

A estrutura física dos ambientes de trabalho nem sempre oferecem, à equipe de 
profissionais, conforto, segurança e bem-estar na rotina de trabalho. As bibliote-
cas escolares fazem parte deste contexto, no qual os cuidados ergonômicos são 
por vezes descumpridos ou inexistentes ocasionando consequências negativas.

Os profissionais que atuam nas bibliotecas escolares, devem observar alguns 
pontos em relação à identificação de posturas causadoras de doenças ocupa-
cionais, iluminação incorreta, ventilação insuficientes e mobiliários inadequados 
ao uso funcional. 

Os problemas ergonômicos mais frequentes nas bibliotecas escolares estão 
associados a:

carregar uma quantidade grande ou muito pesada de livros, revistas e 
obras de referência;

intensa digitação de informações em bases de dados eletrônicos;

postura incorreta ao abaixar-se para retirar ou colocar livros em prate-
leiras muito baixas ou esticar-se para alcançar prateleiras muito altas 
ou profundas;

permanecer muito tempo sentado ou em pé.

•

•

•

•
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No site do Ministério do Trabalho e emprego: www.mte.gov.br, você 
pode conhecer na íntegra a norma regulamentadora do Brasil sobre 
ergonomia – A NR17.

Depois de consultar o site do Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.-
gov.br), acrescente informações sobre as normas de trabalho e a estrutu-
ra da biblioteca. Agora, você pode verificar se a biblioteca onde você 
atua se encontra de acordo com os padrões da ergonomia. 

Acesse o site: http://solutions.3m.com.br. Você encontrará indicações e 
informações a respeito de técnicas de segurança. Faça um relatório dos 
principais itens referentes aos sistemas de segurança que poderão ser 
aplicados na proteção das bibliotecas.

Relembrando o que estudamos sobre a execução de atividades ligadas 
ao processo da infraestrutura de uma biblioteca escolar, sabemos que, 
para organizá-la, é preciso ter um local adequado, com boa ventilação, 
iluminação, espaço reservado para estudo individual, etc. A biblioteca 
proporciona, aos alunos e professores, o uso racional de seu espaço para 
pesquisa e estudo. Daí a importância em ser um ambiente acolhedor. 
Além disso, deve estar constantemente atualizada, o que favorece seu 
crescimento e interesse dos usuários em frequentá-la. 

Agora que você está familiarizado com este assunto, até a próxima unida-
de, quando trataremos sobre a comunicação visual e sinalização nas 
bibliotecas escolares.



unidade2Comunicação visual 

e sinalização nas

bibliotecas escolares
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Bem-vindo a esta unidade, que irá tratar da comunicação visual e da sinaliza-
ção nas bibliotecas escolares. 

Mas, antes de iniciarmos o estudo da comunicação visual e da sinalização nas 
bibliotecas escolares, vamos refletir sobre a importância desta questão em 
nossa vida. 

Você já tentou ir a algum lugar e não conseguiu, por falta de informação ou 
por não conhecer? Como você se sentiu? Pensando assim, podemos imagi-
nar a importância da comunicação visual e sinalização em nosso dia a dia.

Ao final desta unidade, você será capaz de:

Identificar os componentes básicos de um processo de comunica-
ção visual;

Elaborar propostas de comunicação visual para uma biblioteca.

Antes de começarmos a tratar sobre comunicação visual e sinalização nas bibli-
otecas escolares, é importante você saber um pouco sobre a imagem. Durante 
vários séculos, a tradição cultural do Ocidente esteve fortemente baseada na 
valorização da palavra escrita. Até o século XIX, apenas esta podia ser reprodu-
zida, e, como você já sabe, a imprensa era a responsável por esta reprodução.

No século XX, com a difusão de meios expressivos fundamentalmente imagéticos 
- fotografia, cinema e televisão -, a imagem adquiriu uma nova importância no 
universo da comunicação. E então, o uso intenso destas fez com que deixassem 
de estar restritas às artes plásticas para fazerem parte da vida cotidiana. As ima-
gens adquiriram um novo valor de uso, ou seja, invadiram todos os momentos de 
nossa vida e nos transformaram em receptores constantes da mensagem visual.

Assim, cada vez mais a imagem ganha força, principalmente a partir do apare-
cimento de novos produtos destinados à comunicação, como os computado-
res e os aparelhos de DVD. Dessa forma, passou a ser divulgada num movimento 
ininterrupto, de modo que invadiu tanto o universo doméstico, quanto o espaço 
de trabalho, entretenimento e lazer. 

•

•

A imagem adquiriu importância sem precedentes em nosso cotidiano. 
Com isso, nosso olhar obrigatoriamente necessita ser mais rápido, atento, 
ativo e constante.

A obra de Pierre Verger (1902-1996), intitulada Fotografias para não 
esquecer”, da editora Terra Virgem. Apresenta 47 fotografias que mostram 
alguns percursos no universo de imagens. Este livro é sobre o que sabemos, 
sobre o que não sabemos, sobre o que vamos descobrir e, muito mais ain-
da, sobre o que vamos guardar em nossa memória vendo suas fotografias. 
Neste site você pode acessar essas informações: www.pierreverger.org

“



32 Organização do espaço físico da biblioteca escolar Módulo 11 

Faça uma análise e selecione as imagens que mais lhe chamaram a aten-
ção na obra de Pierre Verger, Fotografias para não esquecer. Caso você 
não consiga a obra, pesquise as imagens, em sites de busca. 

Em sua opinião, qual é o tipo de comunicação visual que as bibliotecas 
devem ter? Casual ou intencional? Justifique sua resposta.

Agora que você já sabe um pouco sobre a questão da imagem, vamos come-
çar a estudar propriamente a comunicação visual e a sinalização nas bibliote-
cas escolares.

Em princípio, vamos entender que a comunicação visual é todo meio de intera-
ção expresso com a utilização de componentes visuais, como signos,  imagens, 
desenhos e gráficos, ou seja, tudo o que pode ser visto de forma ilustrada.

Seção 1- A comunicação visual 

Tratando-se da comunicação visual, podemos classificá-la em dois grupos:

 - é aquela que pode ser livremente interpre-
tada por quem a recebe, por exemplo, a nuvem que passa no céu, cer-
tamente não tem a intenção de nos alertar de que está para chegar um 
temporal.  

Comunicação visual intencional - deve ser recebida na totalidade 
do significado pretendido pela intenção do emissor. Exemplo disso, 
uma série de nuvenzinhas de fumaça que os índios faziam para se 
comunicar.

•

•

Comunicação visual casual

Os princípios da comunicação visual

É importante saber que a comunicação visual necessita atender a alguns prin-
cípios: 

o objetivo do contraste é evitar elementos similares em um 
espaço determinado. Se os elementos como cor, dimensão, forma e 
espaço não forem os mesmos, deve-se diferenciá-los totalmente. 

Repetição - é a ordenação dos elementos visuais no design. Você pode 
repetir a cor, forma, textura e as relações espaciais, tais como espessura 
e tamanho. Isso ajuda a criar organização. 

Alinhamento - nada deve ser colocado arbitrariamente em um espaço 
determinado. Cada elemento deve ter uma ligação visual entre si. Propi-
cia-se uma aparência limpa. 

Proximidade - itens relacionados entre si devem ser agrupados, com o 
objetivo de tornar-se uma unidade visual, e não várias individualizadas. 
Isso ajuda a organizar as informações e reduz a sensação de desordem.

•

•

•

•

Contraste - 
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Veja abaixo o processo de comunicação visual.

Suporte

Informação

Receptor

Textura

Forma

Estrutura

Movimento
Mensagem Visual

Seção 2 - Sinalização nas bibliotecas escolares 

Com essas informações, é possível definir comunicação visual. Por isso, vamos 
tratar especificamente da sinalização nas bibliotecas escolares.

Para chegarmos a uma cidade desconhecida, sem perder tempo e com segu-
rança, nós nos orientamos através das placas.  Assim também na biblioteca 
escolar. Já pensou quando o usuário chega e não sabe o lugar a que vai, a 
quem se dirigir, a que horas a biblioteca fecha, onde estão os dicionários, as 
histórias de terror, os contos de fada, os livros de Matemática?  

Deve ser horrível essa sensação de “estar perdido”, não é mesmo?

Assista ao filme Pagemaster: o mestre da fantasia (1994), com Macaulay 
Culkin, dirigido por Pixote Hunt e Joe Johnton. 

No filme, aparece um garoto que não gosta de livros. Fugindo de uma tem-
pestade abriga-se em uma biblioteca. Lá encontra Pagemaster, que o 
leva a uma viagem encantada com seus amigos, pelas páginas dos livros. 

Com base no filme, procure relacionar o não saber o lugar a que ir, em 
relação à pesquisa na biblioteca. 

Em seguida, analise a importância da sinalização na biblioteca. Registre 
seu parecer sobre o filme em seu memorial e boa tarefa!

A sinalização pode ser feita para atender aos seguintes propósitos:

informação sobre os pontos principais, tipos de material e 
serviços oferecidos.

Instrucional -  explicação dos procedimentos, uso de material e equipa-
mento. 

•

•

Direcional - 

Sinalização
direcional 

Sinalização
instrucional
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•

•

•

•

•

horário e prazo estabelecidos. 

De alerta -  informação útil sobre questões pontuais.

Especial - informações sobre serviços ou atividades, que ocorrem even-
tualmente, para comemorar ou diferenciar algo.

A sinalização também pode ser:

Externa - instalada fora da própria biblioteca escolar ou do prédio da 
escola;

Interna - localizada dentro das instalações da biblioteca escolar.

Reguladora - informação referente ao comportamento adequado, 

Sinalização reguladora

Sinalização especial

Sinalização de alerta

Os materiais mais utilizados na sinalização das bibliotecas escolares: 

Plástico

Acrílico

Aço inoxidável

MDF (Medium-Density Fireboard), placa de fibra de madeira de média 
densidade

Placa imantada

•

•

•

•

•

A sinalização adequada deve considerar não somente a biblioteca, mas tam-
bém a estrutura educacional na qual está inserida. Para isso, é necessário avaliar 
o layout*, conhecer o comportamento da comunidade escolar, considerar o 
tráfego, estabelecer o conteúdo da informação e a localização da sinalização, 
definir o material, os tipos dos caracteres e as cores.

Com uma sinalização bem feita, podemos localizar e identificar a biblioteca; 
orientar os usuários ao acesso e uso do acervo; criar recursos e áreas de serviços 
de tal maneira, que sejam imediatamente reconhecidos; informar regulamen-
tos, horários e fatos especiais; fornecer informações instrucionais e notificar 
mudanças ou condições temporárias. Além de deixar a biblioteca escolar mais 
organizada, agradável e bonita.

* LAYOUT
É o resultado da análise e 

distribuição do espaço 
físico, considerando não 
só o espaço em si, mas 
também o mobiliário, os 

equipamentos e os 
fatores ambientais.
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1.
internamente? Descreva essa sinalização. 

2. Elabore três propostas de melhoria em relação à sinalização e comuni-
cação visual da biblioteca onde você atua.

A biblioteca da escola onde você trabalha é bem sinalizada externa e 

Em síntese, você pôde conhecer que a comunicação visual e sinalização, 
adequadas a uma biblioteca escolar, devem considerar não somente a 
ela, mas também a estrutura educacional na qual está inserida. Dessa 
forma, teremos um espaço mais próximo e apropriado, tanto aos funcio-
nários quanto aos frequentadores. Além de deixar a biblioteca mais orga-
nizada, agradável e bonita. Espero que você, caro estudante, tenha agu-
çado sua curiosidade e pesquisado mais sobre o assunto. 

Até a próxima unidade, em que trataremos sobre a importância do mobiliário e 
equipamentos da biblioteca escolar.

Na elaboração de uma proposta de sinalização deve-se saber:

O que se quer informar ou comunicar.

Por quem será lido.

Onde será aplicado.

Qual o suporte.

•

•

•

•
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Caro estudante, estudaremos agora a importância dos principais móveis e equi-
pamentos que compõem o espaço de uma biblioteca escolar.

Ao pensar no mobiliário de uma biblioteca, como você acha que devem 
ser os móveis e as acomodações para as pessoas que a frequentam? 
Quais equipamentos você acha que uma biblioteca escolar deve ter? 

Vamos pensar sobre isto?  

Esperamos assim que, ao final do estudo desta unidade, você seja capaz de:

Indicar as características mais recomendáveis de cada um dos 
móveis que compõem o mobiliário de uma biblioteca;

Utilizar diferentes equipamentos para qualificar a administração e os 
serviços de uma biblioteca.

A escolha do mobiliário deve ser pautada pelos seguintes critérios: qualidade 
(da matéria-prima e do acabamento), funcionalidade (adequada ao uso), 
estética, flexibilidade e modularidade (que possam ser juntados ou separados), 
ergonomia, praticidade de manutenção e durabilidade. 

Os móveis podem ser de madeira ou aço; os segundos são mais resistentes e, 
além de oferecerem maior segurança na armazenagem dos livros, evitam a 
retenção da umidade. Os de madeira são de baixo custo, mas precisam ser 
reforçados para suportar o peso do acervo. Empresas especializadas em mobi-
liário para bibliotecas oferecem várias opções e modelos, também orientam 
quanto ao espaço e disposição interna. Há possibilidades de fabricá-los ou 
mesmo de adaptá-los, com base em recursos alternativos, caso não seja possí-
vel adquiri-los nas empresas especializadas.

É necessário um mobiliário específico, na existência de material informacional 
diversificado, que foge ao formato do livro tradicional e do suporte papel, 
como, DVDs, livros em braile, CDs, recortes de jornais.

•

•

Acesse os seguintes sites: 

Biccateca: www.biccateca.com.br, 

Galmac: www.galmac.com.br 

Aceco: www.aceco.com.br

Essas são algumas opções que você pode consultar para aprofundar seus 
conhecimentos sobre o mobiliário de uma biblioteca escolar.

•

•

•

Após a pesquisa aos sites sugeridos no “consulte” anterior, anote as infor-
mações que você considera mais relevantes.
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Seção 1 - Os principais móveis e equipamentos 
de uma biblioteca

Há uma grande diversidade em móveis e acessórios necessários para assegurar 
qualidade nos serviços oferecidos pelas bibliotecas escolares. Veja a seguir os 
principais itens:

preferencialmente, devem ter mobilidade e prateleiras gra-
duáveis, para que possam ser ajustadas em diferentes alturas. Quanto 
ao material, as de aço são recomendáveis, por serem práticas, resisten-
tes. Não conservam umidade nem atraem insetos. A altura máxima reco-
mendada das estantes para adultos é de 2m; para crianças e adoles-
centes, é de 1,70m. 

Existem variados modelos de estantes e com usos diversos. Conheça alguns:

Simples – possui apenas uma face.
Duplas – possuem duas faces e oferecem a vantagem de utilização de 
ambos os lados. 

Para periódicos – podem ser iguais as estantes utilizadas para os livros. No 
entanto, para exporem os fascículos mais recentes da coleção de perió-
dicos, há estantes especiais, com prateleiras que permitem melhor visua-
lização e a colocação dos números anteriores na parte traseira. 

Para obras de referência – em virtude do tamanho e do peso da maior 
parte dessas, recomendam-se estantes de 1m a 1,50m de altura, para 
garantir maior conforto e segurança aos usuários.

Expositoras – para expor material informacional, que mereça destaque.

Deslizantes – estantes que correm sobre trilhos, desenvolvidas especial-
mente para solucionar problemas relacionados com a falta de espaço.

Balcões de atendimento – a medida dos balcões de atendimento depen-
de do tamanho da biblioteca. Seu formato pode ser em "L", "U" ou “V”, 
para garantir uma melhor visão do ambiente e dos usuários. Costuma 
haver prateleiras internas para material reservado ou devolvido, local 
para computador e impressora. São utilizados para a obtenção de infor-
mações gerais sobre a biblioteca, como para cadastrar usuários, efetuar 
empréstimos, devoluções e reservas. 

Mesas – nas bibliotecas escolares, normalmente as mesas são de madei-
ra, podendo ser quadradas, redondas ou retangulares. A quantidade de 
mesas dependerá da disponibilidade de espaço e da necessidade de 
acomodação dos usuários. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Estantes – 

Estante
deslizante

Estante
face simples

Estante
face dupla

Estante
expositora

Estante
para periódicos
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As mesas redondas acomodam um número maior de usuários; as quadradas e 
retangulares podem ser usadas individualmente e transformadas em mesas 
maiores, com a junção de várias.

Medida padrão de mesas de uma biblioteca escolar.
Mesa retangular 90cm x 150cm
Mesa redonda, seu diâmetro pode variar de 100cm  a 120cm 
Mesa quadrada: 120cm x 120cm

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

evitar o barulho. O tamanho deve ser de 0,45m x 0,45m. A biblioteca 
deve adquirir vários tamanhos de cadeira, tendo em vista a diversidade 
dos usuários que a frequentam. Pelo menos dois tipos de cadeira não 
podem faltar: cadeiras de leitura para uso em mesa, com e sem braços 
laterais, e cadeiras de descanso para longos períodos de leitura mais 
concentrada ou relaxante. 

Porta-revistas – caixas para periódicos que podem ser de aço, plástico 
ou papelão, com porta- etiqueta frontal, normalmente com medidas: 
20cm de altura x 10cm de largura e 20cm de profundidade. 

Bibliocantos – são suportes de aço em forma de "L", indispensáveis para 
manter os materiais em ordem nas estantes. Normalmente tem 20cm de 
altura, 14cm de largura e 14cm de base. Atualmente, existem bibliocan-
tos com temas infantis.

Arquivos para pastas suspensas – para guardar documentos administra-
tivos e fazer a organização de recortes de jornais, há um modelo padrão 
que possui quatro gavetas de aço ou de madeira. 

Mapotecas – especiais para mapas e cartas geográficas. Podem ser 
verticais e/ou horizontais, normalmente são de aço.

Carrinhos para transporte de livros – são essenciais ao transporte do acer-
vo. Podem ser de aço ou de madeira. 

Escadinhas ou banquetas – indispensáveis para retirar, recolocar e arru-
mar os livros e material informacional nas estantes.

Cadeiras – devem ser resistentes, com pés protegidos por borrachas para 

Porta-revistas

Bibliocantos

Arquivo
para

pasta
suspensa 

Mapoteca EscadinhaCarrinho
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•
o acervo da biblioteca. Os de aço são os mais aconse-
lháveis. As gavetas devem ser providas de varetas de 
metal, que percorrem todo seu comprimento, através 
das chanfraduras* existentes nas fichas catalográfi-
cas, para impedir que sejam retiradas dos catálogos. 

Catálogos – são utilizados pelos usuários para consultar 

* CHANFRADURA 
É o recorte curvilíneo 

de um objeto.

chanfradura

Atualmente, as bibliotecas escolares mais modernas, além dos móveis usuais, 
também possuem sofás, pufes e almofadas, que tornam o ambiente mais aco-
lhedor e alegre. 

Para fichas catalográficas, com medida padrão de 7,5cm x 12,5cm, reco-
menda-se que os catálogos tenham as seguintes dimensões: as gavetas 
devem ter 42cm de comprimento, 13cm de largura e 9cm de altura.

Acesse os sites:

http://www.jasperlibraryfurniture.com/index.html
http://www.tmcfurniture.com/
http://www.agati.com/installations_pub_library.htm

Você conhecerá maravilhosos móveis americanos para bibliotecas!

•
•
•

Analise as condições de conservação do mobiliário da biblioteca, onde 
você atua. Em seguida, enumere e faça observações referentes ao esta-
do físico de cada um. 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

as, cada vez mais estamos em contato com elas, é possível facilitar a 
relação do ser humano com o mundo.

Dessa forma, as bibliotecas escolares não podem ficar fora desta realidade, 
sendo importante atualizar seus equipamentos e ferramentas, para melhor servir 
ao usuário.

Vamos conhecer alguns desses equipamentos:

Microcomputadores,
Impressoras multifuncionais,
Aparelhos telefônicos,
Televisores,
Projetores,
Telas para projeção,
Aparelho de DVD,
Aparelho de CD,
Câmeras digitais,
Scanners,
Leitores de códigos de barras,
Sistemas de segurança.

Equipamentos de uma biblioteca escolar – com o advento das tecnologi-
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Visite três bibliotecas escolares, analise o mobiliário e os equipamentos. 
Faça uma comparação em relação aos existentes na biblioteca onde 
você trabalha.  

Encerrando o estudo sobre o mobiliário e equipamentos da biblioteca 
escolar, você aprendeu que a escolha destes, deve ser pautada pelos 
seguintes critérios: qualidade, funcionalidade, estética, flexibilidade, ergo-
nomia, praticidade de manutenção e durabilidade.

A diversidade de móveis e acessórios é necessária para assegurar a quali-
dade nos serviços oferecidos pelas bibliotecas escolares. Agora que 
conhecemos a importância do mobiliário e de equipamento da bibliote-
ca, podemos aprofundar nossos conhecimentos sobre o valor da organi-
zação de seu acervo.





unidade4Organização

do acervo
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Bem-vindo a mais uma etapa de estudo!

Você se lembra da unidade três, quando estudou sobre mobiliário e equipa-
mentos da biblioteca escolar, elementos necessários a seu bom funcionamento 
e organização? 

Para início de conversa, gostaria de lançar uma questão: você se conside-
ra uma pessoa organizada? Pense nisso e deixe este pensamento guarda-
do com você. 

Vamos, então, aprofundar nosso estudo sobre a organização do acervo. Assim, 
ao final desta unidade, você será capaz de:

Identificar em qual categoria pode ser inserida qualquer fonte infor-
macional específica;
Organizar ou localizar as fontes informacionais, já catalogadas, em 
estantes ou outros móveis de guarda do acervo da biblioteca.

O acervo da biblioteca escolar é a coleção de material informacional constituí-
da por diferentes tipos de material (coleção geral, obras de referência, periódi-
cos, multimídia e acervos especiais), os quais possuem formatos variados, estão 
em diversos suportes e têm diferentes periodicidades.

Esse material informacional representa o conjunto dos fatos e das ideias conser-
vadas no decorrer do tempo, sobre os diferentes assuntos que interessam à 
comunidade escolar.

O elemento mais importante do acervo de uma biblioteca escolar é o material 
impresso, especialmente os livros. Vale lembrar que ela é um local de acesso às 
informações, e a importância de seu acervo está na qualidade das informa-
ções, não em sua quantidade.

•

•

A qualidade do acervo é o que contribui para promoção da real demo-
cratização da leitura e do conhecimento. 

Acervo de
uma biblioteca

Foto: Agêo Bastos
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Seção 1- Tipos de fonte informacional

O acervo escolar é constituído por várias fontes de informação. Para que você 
possa conhecê-lo melhor, vamos estudá-lo por categorias:

 refere-se às obras para leitura, pesquisa e estudo, que 
podem ser consultadas na biblioteca ou retiradas para empréstimo domi-
ciliar. Incluem-se aqui os livros didáticos, técnicos, de cultura geral e lazer.

•Coleção geral –

Você sabia que livros didáticos são os que tratam de conteúdo curricular 
e, em geral, são escritos para serem lidos por alunos. Livros técnicos são os 
que tratam de conteúdo específico. Por exemplo, um livro sobre transis-
tores ou sobre a catalogação de livros.  Livros de cultura geral são os que 
despertam nos usuários o interesse por ampliar seus horizontes culturais, 
oferecendo uma possibilidade de leitura suplementar. Já os livros de 
lazer, são os que se destinam à distração do leitor; em geral, são lidos com 
grande interesse.

•

•

que abrangem todas as áreas do 
conhecimento humano e dão a 
cada tópico um tratamento con-
densado. Servem basicamente 
para fornecer informações resumi-
das e rápidas. Assim, pode haver 
nas obras de referência, os primei-
ros esclarecimentos sobre uma 
pesquisa a ser realizada. Nessa 
categoria incluem-se enciclopédias, dicionários, almanaques, atlas e 
guias. Normalmente, não se faz empréstimo domiciliar destas obras. 

Periódicos – publicações que transmitem informações sobre fatos recen-
tes, de maneira rápida e atualizada. Incluem-se jornais, revistas, boletins e 
informativos. 

Referências – obras para consulta 

Enciclopédia

Quais são as assinaturas de jornais e revistas existentes na biblioteca onde 
você atua? 

Faça uma relação delas, por área de conhecimento.

•
al não bibliográfico, ou seja, às fitas 
de vídeo, aos CDs-ROM, os DVDs e 
aos audiolivros. 

Multimídia – relaciona-se ao materi-

1.

2. Há publicações em multimídia na biblioteca onde você trabalha? 
Quais são?

Quais as maiores editoras de audiolivros no Brasil?
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•
características especiais e não se enquadram nas descritas anteriormen-
te, como os livros em braile, obras raras, gravuras, desenhos, fotografias, 
recortes de jornal, jogos, globos terrestres, brinquedos educativos, RPGs 
(Role Playing Games), gibis, fanzines* e histórias em quadrinhos. 

Acervos especiais – incluem-se todas as fontes informacionais que têm 

* FANZINE
Abreviação de fanatic magazine 
– uma revista editada de fãs 
para fãs.

Você sabia que o braille é um sistema de escrita e leitura tátil para pessoas 
portadoras de deficiência visual? Surgiu na França em 1837, criado pelo 
francês Louis Braille, que ficou cego aos três anos de idade, vítima de um 
acidente.

1.

2. Há acervos especiais na biblioteca onde você atua? Quais? Qual a 
importância desse tipo de acervo?  

Pesquise o que são RPGs  (Role playing games).

Seção 2 - Cada qual em seu lugar...

Estantes superlotadas... Livros sem lugar... Revistas espalhadas... Dicionários uns 
por cima dos outros... Não é isso que queremos em uma biblioteca, certo? 

Quando se fala de pesquisa em livros, revistas, dicionários ou qualquer material 
nas estantes das bibliotecas escolares, inevitavelmente vêm à tona questões 
sobre o "livre acesso". 

O “livre acesso” do acervo aos usuários e a busca feita diretamente nas estantes 
é sem sombra de dúvida a situação ideal, mas não podemos deixar de citar que 

l o u i s

b r a i l l e
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há algumas desvantagens. Ao 
mesmo tempo que possibilita 
ao usuário um contato próxi-
mo e direto com os livros ou 
com qualquer outra fonte de 
informação, também contri-
bui para a desorganização da 
coleção, à medida que deixa 
o usuário completamente livre 
para tirar e recolocar o materi-
al consultado na estante, cor-
rendo o risco de colocá-lo no 
lugar errado.

Por outro lado, o "livre acesso" possibilita o prazer das descobertas, através do 
ato de tocar e folhear, ou seja, o contato direto com a obra. 

Circular livremente nos corredores das estantes, abrir livros e poder folheá-los à 
procura de informações é algo insubstituível. Nesse momento é que se dá a devi-
da importância à classificação bibliográfica, pois, para que um acervo seja de 
"livre acesso", é preciso que os livros estejam dispostos e ordenados nas estantes, 
por assunto. 

Quais as implicações do “livre acesso” na biblioteca escolar? Reflita 
sobre isso.

Mas como organizar as estantes?

De modo geral, você considera que o acervo da biblioteca onde você trabalha 
se encontra bem organizado?

A organização dos livros nas estantes pode ser feita de acordo com os critéri-
os do arranjo fixo ou conforme os critérios do arranjo relativo. Vamos estudar o 
segundo, pois é mais indicado para as bibliotecas escolares.

Como estão organizados os livros na biblioteca onde você atua? 

O arranjo relativo consiste em colocar os livros de cima para baixo, da esquerda 
para a direita, de acordo com o número de chamada. Ao atingirem a última 
prateleira inferior, os livros continuam na estante imediatamente à direita. 

Os livros devem ser colocados desde a borda das prateleiras, em posição verti-
cal, com o auxílio de bibliocantos para evitar que caiam ou entortem. Não pode-
mos nos esquecer de deixar sempre um terço de espaço livre em cada pratelei-
ra, para garantir maior preservação, permitir remanejamento e o crescimento 
do acervo. 

O número de chamada é constituído pelo número de classificação e pela 
notação do autor. Com a finalidade de individualizar um volume entre os mui-
tos reunidos na estante, podemos dizer que o número de chamada é o guia 

Foto: Agêo Bastos
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Melvil Dewey (1851-1931) foi um bibliotecário norte-americano, criou um 
sistema de classificação, que utiliza a numeração decimal, a qual se inicia 
do tema geral para o específico. 

As tabelas de classificação são complementadas por índices, periodicamente 
revisadas e atualizadas.

Qual o sistema de classificação utilizado pela biblioteca onde você trabalha? 

A notação de autor representa um código ou um número de documento na 
estante. É formada pela seguinte sequência: primeira letra do sobrenome do 
autor, seguida do número, obtido dentro de uma tabela própria, mais a primei-
ra letra do título do documento. Para compor a notação do autor existem várias 
tabelas, sendo estas as mais utilizadas: as tabelas CUTTER e PHA. Para esclarecer 
esta questão, veja os exemplos de números de chamada e como eles estão 
ordenados:

B582     C486a    M386o     P489j      S611       L775      Z38a       K14        G633      M775          C355o

027.4 028 028 028.9 338.5 371 411  510 614.1 633 781.630981

A linha acima, apresenta apenas números, referentes à classificação. Já na 
linha inferior existem letras e números, que se referem à notação de autor. O 
sistema de classificação utilizado nestes números de chamada é a CDD.

Na ordenação dos livros nas estantes, segundo o número de chamada, leva-se 
em consideração em primeiro lugar a classe que representa o assunto do livro, 
de acordo com o sistema de classificação adotado; em segundo lugar, a 

que leva o usuário, do catálogo à localização do documento na estante. É 
como se fosse o endereço de nossa casa. Assim funciona com a localização 
do livro na estante.

O número de classificação é um código que representa os assuntos contidos no 
acervo, o objetivo é o agrupamento dos livros nas estantes sobre um mesmo 
assunto. Os livros se encontram nas estantes separados por classes, obedecen-
do a um sistema de classificação pré-determinado, estabelecido anteriormen-
te. Os sistemas de classificação têm como principais benefícios permitir a rápida 
localização das obras, a intercalação delas, sem a perda da ordem nem a que-
bra sequencial.
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ordem alfabética do sobrenome do autor, seguida da sequência numérica 
estabelecida para esse sobrenome, dada pela tabela de notação de autor 
adotada e, por último, a primeira letra do título da obra. Os números de chama-
da podem apresentar diferenciais, tais como número do volume, edição, núme-
ro do exemplar e ano. 

As estantes devem ser sinalizadas com etiquetas, de preferência não fixas, indi-
cando o assunto contido em cada prateleira, pois a sinalização visual reduz o 
tempo de busca na localização dos livros, tanto por parte dos usuários, quanto 
dos funcionários da biblioteca.

É importante que os livros sejam guardados no lugar adequado, obser-
vando-se a sequência correta dos números de chamada, para que o 
usuário localize o que procura. Um livro guardado fora do lugar é um livro 
perdido.

Dicas práticas para guardar os livros em estantes, os quais foram consulta-
dos ou devolvidos: 

Separar os livros segundo o número de classificação, na sequência da 
tabela de classificação;

Uma vez feita a separação por classes, ordenar alfabeticamente, 
pela inicial do sobrenome do autor;

Dentro da ordem alfabética de sobrenome de autor, considerar a 
ordem numérica da tabela de notação de autor;

Se houver coincidência no número de classificação, na inicial do sobre-
nome do autor e número da tabela de notação de autor, ordenar pela 
letra inicial do título;

Observar a diferenciação de cada número de chamada, que pode 
apresentar o número do volume, edição, exemplar e outros.

•

•

•

•

•

Quanto às revistas, normalmente são dispostas em estantes separadas dos livros, 
de cima para baixo e da esquerda para a direita, em posição vertical, de acor-
do com a ordem alfabética de título. Preferencialmente devem ser guardadas 
em porta-revistas, identificadas por uma etiqueta com o título dela e os números 
dos fascículos. Sempre em ordem alfabética de título e, então, por ordem cro-
nológica. 

Os jornais, normalmente, são dispostos em estantes próprias, de cima para baixo 
e da esquerda para a direita, em posição horizontal, de acordo com a ordem 
alfabética de título e decrescente de data de publicação.

Como estão organizadas as revistas e jornais na biblioteca da escola onde 
você trabalha? 
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1.
onde você trabalha?   

2. Pesquise as diferentes edições de dicionários que fazem parte do acer-
vo da biblioteca em que você atua. 

Quais os tipos de obras de referência existentes na biblioteca da escola 

Anteriormente, você ampliou seus conhecimentos sobre o valor da organi-
zação do acervo de uma biblioteca escolar. Essa coleção de material 
informacional representa o conjunto dos fatos e ideias, conservado no 
decorrer do tempo, sobre os diferentes assuntos que interessam à comuni-
dade escolar. O elemento mais importante do acervo de uma biblioteca 
escolar é o material impresso, especialmente os livros.





unidade5Noções de

acessibilidade
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Seja bem-vindo a esta unidade, que é um convite a todos nós que acreditamos 
na transformação do mundo e no respeito ao próximo. É um estudo com o pro-
pósito de exaltar as diferenças. 

Por que é importante pensarmos sobre a questão da acessibilidade? 

Quais as implicações desta questão em relação à biblioteca? 

A contribuição desta unidade consiste em fazer com que você conheça a bibli-
oteca, não apenas como um espaço do conhecimento, mas também como 
um ambiente de respeito às diferenças e inclusão social. Estudaremos os seguin-
tes temas:

Acessibilidade física,

Acessibilidade arquitetônica,

Acessibilidade urbana,

Acessibilidade na web. 

Assim, ao final desta unidade, você será capaz de: 

Sugerir medidas que facilitem a acessibilidade física à biblioteca e 
seus ambientes;

Sugerir medidas de adequação da biblioteca aos princípios da aces-
sibilidade arquitetônica;

Pensar em novas formas de relação, que constituem os vínculos sociais 
e formam um modelo de sociedade sem exclusão ou indiferença. 

Vamos iniciar nosso estudo fazendo uma alusão à canção "Vaca profana" de 
Caetano Veloso, cantor do movimento Tropicália, pertencente à música popu-
lar brasileira. 

Dando ênfase à frase: "De perto, ninguém é normal. Ninguém é igual”. Em 
sua opinião isso é uma grande verdade? Você se identificou com esta 
afirmação? O que é normal? 

Pense sobre isso.

Quando falamos em inclusão, consequentemente estamos falando também 
sobre normalidade e igualdade. 

Felizmente não somos perfeitos em tudo que fazemos, nem em todos os 
momentos de nossa vida. Sempre temos o que aprender, melhorar e evoluir. 
Todos temos dificuldades, inseguranças, “maluquices”, estranhezas e particu-
laridades.

É com base nessa visão que a inclusão vem despertando muitas reflexões e ques-
tionamentos, fazendo-nos repensar sobre velhas ideias, sobre os diversos olhares 
para o mundo, sobre nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. 

•

•

•

•

•

•

•
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Quando deparamos com qualquer pessoa diferente de nós, sempre ocorre um 
sentimento de receio e uma sensação de estranheza. Parece que nosso cora-
ção passa a bater diferente, não é mesmo?

Mas o receio e a estranheza vão desaparecendo à medida que passamos a 
conviver com estas pessoas e percebemos que todos nós temos habilidades, 
dificuldades e, acima de tudo, temos possibilidades de superação. 

Visite o site www.youtube.com.br e veja o vídeo sobre o nicaraguense Tony 
Melendez, UMA LIÇÃO DE VIDA PARA TODO O MUNDO. E, conheça um dos 
mais belos exemplos de superação.

Em seguida, reflita: qual a sensação que você teve quando assistiu ao vídeo? 

Hoje, é um músico consagrado nos Estados Unidos e um exemplo para todos!

Leia a Lei 10.098/00, que trata da acessibilidade para as pessoas com neces-
sidades especiais. Analise seu conteúdo e verifique se a estrutura da bibliote-
ca onde você atua corresponde ao que está estabelecido por ela.

Com esta unidade, pretendemos apresentar informações sobre como modificar 
os ambientes em benefício das pessoas, não importando a condição que elas 
apresentem. 

Sempre é possível realizar mudanças. Troque experiências, busque infor-
mações, pense em alternativas viáveis! 

Sabemos que cada biblioteca escolar é única, cada uma apresenta sua reali-
dade, que deve buscar seus próprios caminhos para construir seus espaços 
cada vez mais acessíveis e inclusivos. 

Mas é essencial ressaltarmos que não basta simplesmente tornarmos os ambien-
tes acessíveis fisicamente. É preciso, acima de tudo, vencermos as famosas “bar-
reiras de atitude”. É necessário nos apropriarmos do significado dos conceitos 
acessibilidade e inclusão, e assim nos tornarmos pessoas acessíveis e inclusivas.

Em uma sociedade democrática, todas as pessoas têm direitos e deveres. 

Ninguém deve ser excluído por qualquer razão que seja. Reflita sobre isso.

A Lei brasileira 10.098/00 trata sobre a questão da acessibilidade. Aí se 
estabelecem normas gerais e o critério básico para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilida-
de reduzida. 

Consulte o site: http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.
action?id=218628
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Seção 1 – Acessibilidade conforme a lei

É direito do cidadão com qualquer deficiência – física, visual, auditiva, motora, 
cognitiva ou de comunicação – participar em condições de igualdade. Significa 
poder utilizar, com segurança e autonomia, total ou assistida, os espaços, edifi-
cações, mobiliários, equipamentos, transportes, informação e comunicação.

O art. 230 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 institui a família, a 
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegu-
rando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida. 

O Decreto Federal 5296, de 2004, regulamenta a Lei 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, 
e a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade às pessoas.

O Senado Federal, consciente de seu papel no processo de construção de uma 
sociedade inclusiva, e reconhecendo a necessidade de maximizar as necessi-
dades de acesso, para as pessoas com deficiência, criou um “Programa de 
Acessibilidade”.

O acesso dos portadores de deficiência visual, auditiva ou motora, deve ser 
completamente privilegiado, seja em sua movimentação física no interior da 
biblioteca, seja no acesso ao conhecimento, através de: 

Balcões de atendimento adaptados para permitir que o usuário cadei-
rante possa fazer suas solicitações de pesquisa confortavelmente, facili-
tando sua interação com o atendente da biblioteca;

Sinalização que permita o deslocamento aos portadores de deficiência 
visual em todas as dependências da biblioteca.

Sala de acessibilidade equipada com microcomputadores, com moni-
tores de 21 polegadas para facilitar a leitura das pessoas com visão sub-
normal*, com fones de ouvido, escâneres e diversos softwares apropria-
dos a tecnologias assistivas, as quais permitem que os textos na tela ou 
em arquivos possam ser lidos por um sintetizador de voz. A sala pode ser 
usada por qualquer usuário. No entanto, terão prioridade os usuários 
portadores de deficiência.

•

•

•

* VISÃO SUB-NORMAL 
OU BAIXA VISÃO
É um comprometimento da 
função visual que 
impossibilita uma visão útil 
para os afazeres habituais, 
mesmo após tratamento 
e/ou correção dos erros 
refrativos comuns, como 
uso de óculos, lentes de 
contato ou implante de 
lentes intraoculares

Acessibilidade física

Tecnologia Assistiva é uma expressão ainda nova, utilizada para identificar todo 
o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência.

A biblioteca deve estar preparada para receber e acolher a maior variedade 
de público possível, no desenvolvimento de suas atividades, com instalações 
adequadas às diferentes necessidades. 
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Assim, junto com as ferramentas de acessibilidade digital, as tecnologias assisti-
vas e a sensibilização dos funcionários, a acessibilidade física representa um dos 
pilares centrais para a existência de uma biblioteca acessível, e o conceito de 
“desenho universal” é determinante para a concepção deste espaço. 

Pelo nome, desenho universal, podemos imaginar que tem a ver com traços que 
criam acessos universais, ou seja,  para toda a diversidade humana. Mas ainda 
assim não engloba, por inteiro, seu significado. Pois também diz respeito à flexibi-
lidade dos produtos fabricados e ambientes projetados para diferentes usuários.

O desenho universal reconhece que a flexibilidade de uso é mais importante do 
que as medidas estáveis e que a diferenciação de mobiliário, por exemplo, já é 
um ato de exclusão. Para ficar mais claro, na prática, isto significa que é preferí-
vel optar por uma entrada ampla, acessível e apta a todos, com diferencial 
para pessoas com deficiência. 

O objetivo da sinalização universal é simplificar a vida de todos, fazendo 
com que os produtos, as comunicações e o meio edificado sejam utiliza-
dos por um número cada vez maior de pessoas. 

Visite o site www.maragabrilli.com.br, onde você encontrará opção 
para o acesso ao “desenho universal”, que consiste num projeto desen-
volvido entre os profissionais da área de arquitetura, da Universidade da 
Carolina do Norte - EUA, com objetivo de definir um projeto de produtos 
e ambientes para ser usado por todos, em sua máxima extensão possí-
vel, sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para 
pessoas com deficiência. 

Um ambiente preparado para as diferenças não exclui e permite o acesso e a 
integração plena, em todas as atividades diárias realizadas por todos, redefinin-
do assim o próprio conceito de deficiência.

Infelizmente, não existe uma fiscali-
zação normalizada sobre espaços 
acessíveis e não há selos oficiais de 
acessibilidade. Em muitos países e 
no Brasil, empresas que representam 
minorias atuam de forma particular, 
selecionando espaços e criando 
selos; ou grupos de certas deficiên-
cias são convidados para fazer tes-
tes de acessibilidade e assim conferir o selo a determinados espaços. 
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Consulte, outra vez, o site http://www.maragabrilli.com.br/desenho-
universal.html, sobre desenho universal e faça uma síntese dos sete princípios. 

A biblioteca da escola onde você trabalha é acessível aos portadores de 
necessidades especiais? O que existe para facilitar o acesso a esse grupo 
de indivíduos? 

Tipos de selo nacional de acessibilidade (Lei 5296/2004)

Em geral, na maioria dos casos das bibliotecas escolares, trata-se da adapta-
ção de um edifício já pronto, e lamentavelmente a pós-ocupação implica limi-
tações para transformar e identificar tal instalação como acessível. Por isto, pre-
cisamos nos guiar pelas seguintes definições:

 é quando o ambiente se ajusta a todos os pré-
requisitos funcionais e dimensionais, possibilita a utilização autônoma, 
com comodidade e segurança a todos. 

Ambiente praticável: é quando o ambiente não se ajusta a todos os 
requerimentos de acessibilidade propostos pela lei, mas, mesmo assim, 
permite uma utilização autônoma por qualquer pessoa.

Ambiente adaptável: é quando o ambiente, mediante algumas modifi-
cações que não afetam as configurações essenciais, pode ser transfor-
mado ao menos em praticável.

Ambiente não acessível: é quando o ambiente não apresenta nenhum 
dos pré-requisitos necessários à acessibilidade. 

Acessibilidade urbana: tanto o transporte público como a urbanização 
ao redor da escola e da biblioteca devem ser acessíveis. Quanto à urba-
nização, deverão existir rotas adaptadas em toda a área que circunda a 
escola e a biblioteca, desde as paradas de transporte público, das vagas 
de estacionamento acessíveis e de outros pontos que forem considera-
dos de interesse, até a entrada principal da biblioteca.

•

•

•

•

•

Ambiente acessível:

Seção 2 - Acessibilidade arquitetônica 

Vejamos alguns aspectos a serem considerados.

Entrada da escola e da biblioteca 

Para permitir o acesso à biblioteca escolar, os desníveis devem ser evitados na 
entrada principal. Porém, se não houver possibilidade de eliminá-los, faz-se obri-
gatória a presença de uma rampa acessível ou de elevadores acoplados. 

Escadas também devem ser evitadas, porém, se forem inevitáveis, deve-se redu-
zir ao máximo a dificuldade que estas representam, adaptando-as com pavi-
mentação, inclinação, sinalização e corrimão. 

A porta de entrada também deve seguir parâmetros de acessibilidade. Medi-
da de vão livre mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10m, faixa tátil de orienta-
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ção e alerta, cores contrastantes entre porta e parede ou entre parede e 
batente. Se a porta for de vidro, deve ser adesivada uma faixa ao longo de 
toda a sua largura. 

A área de recepção deve ser cuidadosamente projetada, para que a informa-
ção seja facilmente localizada, tanto por tratamento pessoal como por painéis 
informativos, mostrando de forma clara a localização e o percurso até diferen-
tes lugares internos. 

Espaço Interno 

A organização interna dos espaços deve ser totalmente perceptível, evitando 
áreas sem uso e qualquer outra configuração que possa causar confusão ou 
isolamento de pessoas. 

Caso existam áreas não acessíveis, com corredores estreitos ou desníveis sem 
rampas, devem-se sinalizar essas áreas antecipadamente, para evitar aciden-
tes e trajetos desnecessários. Faixas guias táteis devem estar presentes em todas 
as rotas dentro da biblioteca escolar. Os pisos devem ter superfície regular, está-
vel e antiderrapante.

As dimensões internas e a disposição do mobiliário devem permitir a mobilidade 
de todas as pessoas, de todos acessórios de mobilidade e de cadeiras de rodas. 
Extintores de incêndio, murais de informação e telefones públicos, que não 
sejam detectáveis no chão pelos bastões, devem ser embutidos. 

Acervo

Toda movimentação que uma pessoa realiza na procura de livros e material 
informacional deve também considerar os usuários de cadeira de rodas, de 
baixa estatura, deficientes visuais e com outras situações especiais. Assim, as 
etiquetas devem ser claramente perceptíveis a todos. A largura dos corredo-
res entre as estantes tem de seguir os mesmos requisitos dos corredores inter-
nos de uso comum. As mesas devem permitir a aproximação frontal de um 
usuário de cadeiras de rodas, por isso devem possuir altura mínima de 70cm 
desde o chão até a parte inferior da bancada da mesa. As cadeiras devem 
ser soltas para possibilitar a flexibilidade de lugares a esses usuários de cadei-
ras de rodas. 

Banheiros 

A escola obrigatoriamente deve possuir banheiros acessíveis. Um dos direitos 
básicos que qualquer pessoa tem é o acesso irrestrito e condições de privacida-
de ao que se refere à higiene pessoal. As dimensões internas do banheiro devem 
permitir a inscrição de um círculo de 1,50m de diâmetro, livre de obstáculos, e 
que não interfira com o movimento da porta, que, de preferência, deve abrir 
para fora.

Recomenda-se que haja uma maquete visual impressa e uma tátil para 
orientar sobre a localização das diferentes áreas da biblioteca.

Qualquer comunicação de emergência deve ser transmitida para toda a 
biblioteca, tanto de forma visual como auditiva e, se possível, vibratória.
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Seção 3 - Condições físicas para a 
acessibilidade digital 

Os sistemas eletrônicos substituem, cada vez mais, os sistemas tradicionais de 
fichas catalográficas. Estes computadores devem ser ferramentas de busca à 
informação, com programas de informática e páginas de internet acessíveis, e, 
finalmente, com elementos que garantam a acessibilidade integral. 

Acessibilidade às tecnologias de informação

Significa viabilizar que qualquer pessoa, usando qualquer tecnologia adequa-
da à navegação web, esteja apta a visitar qualquer site, obtenha a informação 
oferecida e interaja com o site. 

1. A escola onde você atua tem alunos ou funcionários portadores de 
necessidade especiais? Se sim, quais necessidades?

2. Escute a música de Caetano Veloso, Vaca profana. Em seguida, faça 
uma análise crítica em relação ao conteúdo estudado.

Através do estudo desta unidade, você pôde ampliar seu conhecimento 
sobre noções de acessibilidade. A biblioteca escolar não pode ser vista, 
apenas, como um espaço de conhecimento, mas também um ambiente 
de respeito às diferenças e inclusão social. Não basta simplesmente tornar-
mos os ambientes acessíveis fisicamente, é necessário nos apropriarmos 
do significado dos conceitos acessibilidade e inclusão. Agora, quero ambi-
entá-lo sobre a próxima unidade, onde trataremos da importância da 
responsabilidade humana, em relação às questões ambientais.





unidade6 Introdução às

questões ambientais
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Seja bem-vindo à última unidade. Estamos chegando ao final de nosso estudo!

Estamos diante de uma questão que interessa não somente a você, mas a todos 
que fazem parte do planeta. Pois este é o momento em que a humanidade 
deve escolher como será seu futuro. 

Já parou para pensar como você lida com as ações relacionadas com o meio 
ambiente em seu dia a dia? 

O profissional que atua na biblioteca escolar deve entender a educação 
ambiental a partir de suas ações cotidianas. Quais ações podemos desen-
volver sobre o meio ambiente na biblioteca escolar?

Muitas vezes, olhamos para tudo e para todos, mas não olhamos para nos-
sos hábitos em casa, no trabalho e na comunidade. 

Sendo assim, a contribuição desta unidade consiste em fazer com que você 
conheça o papel da biblioteca escolar na educação ambiental. 

Nesta unidade, a temática central é o estudo relacionado com as questões 
ambientais. Você terá acesso às seguintes informações:

O meio ambiente e a nossa vida, 

Desenvolvimento sustentável,

Educação ambiental e a biblioteca.

Esperamos, assim, que ao final desta unidade você seja capaz de:

Identificar os principais problemas sobre as questões relacionadas 
com o meio ambiente;

Perceber a necessidade em promover uma consciência ambiental 
nos usuários da biblioteca escolar, tendo em vista os processos e ques-
tões que envolvem suas atividades e ações.

Seção 1 – Meio ambiente

O ser humano, como todo ser vivo, interfere no meio ambiente. Porém, é o único 
que modifica propositadamente a natureza, que, por meio de ações se torna 
capaz de produzir seu próprio alimento, ou seja, aquilo que necessita para sua 
sobrevivência, tais como alimentação, moradia e até mesmo o acúmulo. 

É ilusório pensarmos numa natureza perpétua, definitiva e estabilizada, pois as 
ações do indivíduo se articulam com o meio em que vive.

Ao fazer isso, está construindo sua história, à medida que cria condições para 
produzir e reproduzir a exigência humana, modificando os lugares, objetos e a 
natureza, ao mesmo tempo em que se modifica e desenvolve. Ele não faz isso 
sozinho, pois vive e trabalha em grupo, estabelecendo relações sociais. Dessa 

•

•

•

•

•
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forma, o que agride a natureza, consequentemente atinge o ser humano. Nesse 
caso, a problemática biológica e ecológica ocorre quando provocamos dese-
quilíbrios nas questões planetárias. 

O que podemos fazer para mudar o curso de nossa história e evitar o exter-
mínio do planeta? Reflita.

Você sabia que, no Brasil, existem reservas biológicas fechadas ao públi-
co, pois se trata de áreas de proteção a ecossistema de interesse científi-
co. Portanto, seus recursos naturais só podem ser utilizados para pesquisa 
científica?

Mas o que é o meio ambiente?

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambi-
ente, realizada em Estocolmo (Suécia), em 1972, a 
definição de ambiente foi ampliada. Leia a definição 
hoje aceita:

Portanto, em linhas gerais e de maneira simples, define-se meio ambiente como 
tudo aquilo que nos cerca, englobando os elementos da natureza, tais como a 
fauna, flora, ar, água sem esquecer os seres humanos. 

Outro entendimento de meio ambiente pode ser compreendido a partir de um 
conjunto complexo de fatores climáticos, físicos, químicos e bióticos* que atuam 
sobre um organismo vivo, uma população ou uma comunidade ecológica, e 
acaba por determinar sua forma e sua sobrevivência. 

É um meio dinâmico, marcado por interações e interferências, que são modifi-
cadas por força de nossas ações, ou seja, “a agregação das condições sociais 
e culturais (costumes, leis, religião, organização política e econômica) que influ-
enciam a vida do indivíduo, população ou a comunidade” (TAUK-TORNISIELO, S. 
1995).

Agora que conhecemos o que é meio ambiente, vamos pensar se temos cons-
ciência dos impactos ambientais em nossa vida e o por que as atividades huma-
nas, muitas vezes, provocam grandes alterações no ambiente natural.

Nossos ancestrais viviam da coleta e da caça, modificavam pouco o ambiente 
em que habitavam. De forma semelhante à maioria dos outros animais, compor-
tavam-se como predadores e competidores. Adaptavam-se às condições do 
ambiente em que se instalavam, modificando seu modo de vida em função de 
fatores diversos, como o clima. 

Ambiente é o conjunto de todos os 
componentes físicos, químicos, biológicos e 
sociais capazes de causar efeitos diretos ou 
indiretos, em curto ou longo prazo, sobre os 

seres vivos e as atividades humanas.

* BIÓTICO
Relativo aos seres 

vivos, ou induzido ou 
causado por eles.



69Organização do espaço físico da biblioteca escolarMódulo 11 

O desenvolvimento das primeiras cidades modificou ainda mais o ambiente, 
pois a população humana foi aumentando. E os agrupamentos humanos 
foram se tornando cada vez mais complexos. Ferramentas, máquinas e instru-
mentos foram criados e aperfeiçoados, a partir de técnicas e estudos desen-
volvidos para explorar de forma mais eficiente os recursos oferecidos pela 
natureza.

O crescente progresso nas cidades e áreas rurais tem trazido resultados prejudi-
ciais para a vida na Terra. Nas cidades, o incremento do uso de automóveis 
aumenta também a liberação de gases, como o dióxido de carbono*, que é 
tóxico para todos os seres vivos. Portanto, não são apenas os homens a serem 
atingidos por esses gases, mas as plantações, animais e o próprio planeta.

Algumas nações, anteriormente ao Brasil, já haviam inserido a questão do meio 
ambiente em suas Constituições. Entre eles estão Portugal (1976), Espanha 
(1978), Equador (1979) e Chile (1980). Em 1988, pela primeira vez na história, o 
tema meio ambiente foi abordado por nossa lei fundamental.

Um capítulo da Constituição brasileira foi 
dedicado a esse tema, o qual contempla 
não somente seu conceito normativo, 
referente ao meio ambiente, como tam-
bém reconhece suas outras faces, o meio 
ambiente artificial, o meio ambiente do 
trabalho, o meio ambiente cultural e o 
patrimônio genético, também tratado em 
diversos outros artigos da Constituição. 

Por isso, todas as nossas ações sobre a 
natureza precisam ser conscientes, bem 
estudadas e planejadas de modo a não 
trazer perigo para o ambiente nem para 
nós mesmos.

* DIÓXIDO DE CARBONO
É um gás ligeiramente 
tóxico, inodoro, incolor e 
de sabor ácido.

O art. 225 da Constituição brasileira exerce o papel de principal nortea-
dor do meio ambiente, devido a seu complexo teor de direitos, mensura-
do pela obrigação do Estado e da sociedade na garantia de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Pois se refere a um bem de uso 
comum, que deve ser preservado e mantido para as gerações atuais e 
futuras. Conhecer a Constituição brasileira é conhecer nossos direitos e 
deveres como cidadãos e também os deveres do Estado. Só podemos 
respeitar aquilo que conhecemos.

Para mais informação, consulte o site: http://www.presidencia.gov.br/

1.
mento, moradia e conforto. Cite situações em que o ambiente natural 
sofreu alterações provocadas pelo ser humano. Exemplifique-as.

2. Cite uma atividade humana que provoca grande alteração no ambi-
ente natural. Justifique.

O ser humano age sobre a natureza para sobreviver e extrair dela ali-

Constituição

brasileira

1988
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Seção 2 - Seres humanos e impactos ambientais

Você já teve a preocupação em pensar sobre as consequências de nos-
sas ações em relação ao meio ambiente?

Podemos pensar em nosso planeta como um sistema dinâmico, isso é, em cons-
tante transformação, no qual todas as ações estão inter-relacionadas.

Ao se deparar com determinada situação, tal qual uma fazenda, você poderá 
observar vários tipos de construção: casas, estábulos, silos*. Encontrará ainda 
plantas cultivadas, áreas de mata natural, animais criados e máquinas agríco-
las. Tudo isso constitui exemplos de paisagem rural.

Para evitar que as plantas cultivadas sejam atacadas por seres como insetos ou 
fungos, muitas vezes é necessário recorrer a agrotóxicos. Se usados de forma 
inadequada, esses produtos podem poluir o solo, os rios e lençóis de água que 
existem abaixo do solo.

Em ruas e avenidas de uma cidade, você pode observar vários tipos de constru-
ção: casas, prédios de apartamento, estabelecimentos comerciais e industriais, 
postes de iluminação, placas de trânsito, automóveis, caminhões e ônibus, algu-
mas árvores e praças públicas. Tudo isso pode compor o cenário urbano.

* SILOS
Estabelecimentos 

próprios para armazenar 
e conservar grão.

A poluição atmosférica se caracteriza basicamente pela presença de 
gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As principais causas desse fenôme-
no é a eliminação de resíduos por certos tipos de indústria (siderúrgicas, 
petroquímicas, de cimento, etc.), a queima de carvão, petróleo em usi-
nas, automóveis e sistemas de aquecimento doméstico. 

Numa cidade, a população humana necessita de um sistema de água e esgotos, 
consome energia elétrica, produz resíduos variados, como o lixo doméstico e o 
industrial, que podem poluir a água e o solo. Necessita ainda de bens e serviços 
que dependem de atividades industriais, roupas, calçados, eletrodomésticos, 
produtos de higiene, de limpeza e automóveis. Tais atividades muitas vezes trazem 
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prejuízos ao meio ambiente e aos seres humanos, podem, por exemplo, poluir o ar, 
se as indústrias lançarem quantidades significativas de certos gases na atmosfera.   

Além disso, a população humana das cidades necessita de alimentos, produzi-
dos geralmente em sítios, hortas e fazendas, o que também altera o ambiente. 

Assim, a região onde uma cidade ou um campo agrícola se instala e desenvolve 
será transformada. Sua vegetação natural será total ou parcialmente removida, 
os animais precisam de outros lugares para sobreviver. 

Em 2001, o governo brasileiro teve de criar um programa de racionamento 
de energia elétrica. Você sabe por que esse programa foi criado?

No que se refere ao acúmulo de lixo, podemos considerá-lo uma forma de 
agressão? Reflita.

Mesmo com o abastecimento de energia elétrica controlada e sem neces-
sidade de racionamento, é importante economizar energia elétrica? Expli-
que por quê.

As principais questões ambientais

A seguir, vamos analisar algumas questões ambientais.

a produção de resíduos urbanos traz problemas para a socieda-
de, tais como doenças e poluição ambiental. Os lixões têm custo relati-
vamente baixos, mas apresentam uma ameaça à saúde pública. Além 
de exalar mau cheiro, podem contaminar o solo e poluir lençóis subterrâ-
neos de água, entre outros problemas;

•O lixo – 

•

•

•

•

é gerada em usinas hidrelétricas. Esse tipo praticamente não polui o ar 
atmosférico. Mas, por outro lado, provoca grandes impactos ambien-
tais, quando inunda grandes áreas, devido ao represamento da água 
dos rios. Apesar de muitos animais serem retirados e transferidos para 
outras áreas, alguns acabam morrendo. Os moradores que residem 
nessas áreas também precisam conseguir outro lugar para viver;

Extração de minério – provoca, em geral, fortes alterações nas condi-
ções ambientais, pela carga de material removida, lavagem dos produ-
tos em seu lugar de origem ou por modificações das condições naturais 
na adequação do espaço físico à extração;

O desmatamento – são atividades que objetivam a supressão total da 
vegetação nativa de determinada área, para o uso alternativo do solo. 
A crescente preocupação com o desmatamento, sobretudo de flores-
tas tropicais, tem aumentado à procura por madeira certificada, que 
comprovadamente causa menor dano ao meio ambiente e propicia 
desenvolvimento social;

Saneamento – serviço de coleta de esgoto vem se expandido no Brasil 

As usinas hidrelétricas – mais de 90% da energia elétrica usada no Brasil 
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desde 1997, mas cerca de 30% dos domicílios ainda não têm acesso a 
ele, segundo dados de 2007, do IBGE. Isso significa que cerca de um em 
quatro domicílios utiliza formas irregulares de esgoto ou deixa os dejetos 
a céu aberto. A falta de saneamento expõe a população a diversas 
doenças, entre elas a cólera;

 informações das Nações Unidas registraram que, em 2005, a 
escassez de água no planeta causou dez vezes mais mortes que todas as 
guerras no mesmo período. Vários estudos ambientais vêm apontando 
que a situação de escassez de água no planeta afetará todos os países e 
modificará as condições climáticas, inviabilizando a vida na Terra;

Flora – uma ocupação desordenada pode ameaçar a flora, pois agride 
a natureza com consequências negativas para a vida do ser humano. 
Por conta do aumento demográfico e questões econômicas, as ativida-
des de derrubas acontecem no Brasil, sem nenhum planejamento ambi-
ental, para transformar essas áreas em espaço de plantio e pastagem. 
Juntamente com as queimadas, praticadas pelo homem, é um dos prin-
cipais fatores que contribuem para a redução da floresta em todo o 
mundo, além de aumentar a concentração de dióxido de carbono na 
atmosfera, agravando o aquecimento do planeta.

Fauna – a degradação do ambiente natural e a caça predatória são as 
principais atividades humanas que põem em risco a extinção de diversas 
espécies;

Solo – Certas atividades humanas, como as queimadas, comprometem 
a preservação do solo em várias regiões da Terra. Nos espaços urbanos, 
a grande problemática é a ocupação desordenada por parte da popu-
lação em determinadas áreas, que provoca em certas situações o asso-
reamento e as enchentes. Além das epidemias que surgem como con-
sequêcias. 

•

•

•

•

A água –

Você sabia que o óleo de cozinha é um resíduo que, quando descartado 
de forma inadequada, pode poluir o meio ambiente.  Atualmente, este 
resíduo pode ser reaproveitado na produção de sabão e biodiesel. Quan-
do não há possibilidades de reaproveitamento, deve ser descartado no 
lixo comum, e não no esgoto.

1.
atmosférica nas grandes cidades.

2. Que material e produtos geralmente vão para o lixo de sua casa? Faça 
uma lista.

Pesquise duas medidas que podem contribuir para diminuir a poluição 

Seção 3 – Educação ambiental e a 
biblioteca escolar

Como você percebe a educação ambiental na sociedade? 
Qual a relação entre a biblioteca escolar e às questões ambientais? 
Quais ações sobre esse assunto poderão ser desenvolvidas na biblioteca?
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A educação ambiental é um exercício para formar cidadãos, com o propósito 
de entender as relações humanas com a natureza, fundamentada em princípi-
os éticos, que pressupõem valores morais. Essa atividade deve ser vista como um 
processo permanente de aprendizagem que valoriza as diversas formas de 
conhecimento, com a finalidade em formar cidadãos com consciência local e 
planetária. São ações que se caracterizam por atitudes baseadas em teorias, 
conceitos e representações sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. 

Acesse o site, www.ecofuturo.org.br, que pertence ao Instituto Ecofuturo, 
uma organização não governamental criada em 1999 e qualificada como 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público. A proposta é difundir 
conhecimentos e práticas que contribuam para a construção coletiva de 
uma cultura de sustentabilidade com indivíduos e grupos sociais.

A Lei 9.795/99 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, deter-
mina que todos os níveis de ensino e comunidade em geral têm direito à edu-
cação ambiental e os meios de comunicação devem colaborar para sua 
disseminação.

Você certamente já ouviu falar do Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo tem 
como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjunta-
mente estabelecer metas de redução na emissão de gases, sobretudo o 
dióxido de carbono que desequilibra o efeito estufa, o qual é fundamental 
para impedir o resfriamento da Terra e inviabilize a vida terrestre. Principal-
mente por parte dos países industrializados, além de criar formas de 
desenvolvimento de maneira menos impactante àqueles países em pleno 
desenvolvimento. Diante da efetivação do Protocolo de Kyoto, metas de 
redução de gases foram implantadas, entre os anos de 2008 a 2012.

A lei sobre a preservação do meio ambiente depende de todos nós: governo, 
educadores, empresas, organizações não governamentais, meios de comuni-
cação,  principalmente de cada cidadão. 

De forma geral, as atividades humanas modificam o ambiente em que vivemos. 
Atualmente, a humanidade se vê diante de grandes desafios, que devem ser 
enfrentados de forma consciente por todos nós, para garantir que o progresso 
científico, tecnológico e econômico sejam promovidos em benefícios da 
nação, de forma justa e ambientalmente sustentável. 

Alguns desses desafios mais urgentes são: 

Preservação das espécies;

Controlar os níveis de poluição no ar, na água e no solo;

Lidar com o problema do lixo, criando alternativas menos nocivas ao ambi-
ente e às espécies;

Lidar com a escassez de recursos naturais, como a água e o petróleo;

Desenvolver tecnologias que não agridam o meio ambiente;

Tornar possível a convivência entre pessoas e grupos, independente-
mente da nacionalidade, etnia, religião e posses econômicas;

•

•

•

•

•

•
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•

Para obter sucesso nessas metas, é preciso pensar em uma reconciliação da 
espécie humana com a natureza, desenvolver formas de viver que privilegiem a 
preservação dos recursos ambientais.

Após o estudo referente à educação ambiental, é necessário aprofundar seus 
conhecimentos sobre a relação entre a função do Técnico em Biblioteconomia 
e a prática de suas atividades na biblioteca escolar.

As bibliotecas escolares são ambientes de difusão da informação e geradoras de 
conhecimento. Dessa forma, tornam-se lugares propícios à formação da cons-
ciência ambiental dos educandos, profissionais da escola e comunidade.

A questão do meio ambiente deve ser tratada pelos profissionais que atuam no 
espaço da biblioteca escolar, em especial, o Técnico em Biblioteconomia, com 
o intuito de promover a educação ambiental, integrada aos programas edu-
cacionais que são desenvolvidos na escola. Entende-se que a educação ambi-
ental deve abranger toda a escola, dentro e fora da sala de aula, de maneira 
interdisciplinar.

O profissional que atua na biblioteca deve estar atualizado para poder propor-
cionar informações sobre o meio ambiente com qualidade e relevância. Nesse 
sentido, a importância da biblioteca consiste em ser instrumento que ajude na 
divulgação da informação sobre o meio ambiente, colaborando com a forma-
ção de cidadãos conscientes. O Técnico em Biblioteconomia não se detêm 
apenas em repassar informações, mas em correlacionar os diversos saberes, 
tendo em vista a complexidade das questões sociais e ambientais que constitu-
em as relações entre a natureza e os seres humanos. 

Tornar o conhecimento científico e tecnológico acessível a todos.

Leia a obra: O menino que quase morreu afogado no lixo, escrito por Ruth 
Rocha. A história narra sobre Ronaldinho, um garoto comum, mas com 
uma característica muito forte: não gostava de arrumação, limpeza e de 
jogar o lixo fora. Um dia, os pais de Ronaldinho foram viajar e o menino 
ficou sozinho em casa. Como ele não gostava de arrumação e limpeza, a 
sujeira foi acumulando. Você nem pode imaginar o que aconteceu...

Você sabia que existem bibliotecas ecológicas? 

São bibliotecas que têm por objetivo propiciar a realização de atividades 
lúdicas aos educandos. Promover a consciência ecológica nos usuários, 
através de atividades de incentivo à leitura, através de oficinas de literatu-
ra e educação ambiental. Visa promover constantemente, e de maneira 
qualificada, a consciência ecológica como estímulo a um mundo melhor. 

1.
atua? Se sim, cite algumas.

2. Como você analisa as ações referentes à educação ambiental na soci-
edade em geral? Justifique sua resposta.

Existem estratégias de educação ambiental na biblioteca onde você 
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3. Para complementar o estudo sobre o tema tratado nesta unidade, suge-
rimos o estudo do livro O menino que quase morreu afogado no lixo, da 
autora Ruth Rocha. 

Após a leitura e estudo, associe as principais ideias do livro com os concei-
tos e orientação estudados nesta unidade.

Chegamos, assim, à última unidade desse módulo. Certamente, agora 
ficaram mais evidentes as problemáticas referentes às questões ambien-
tais, que acarretam discussões sobre a responsabilidade humana, voltada 
ao bem-estar comum e ao desenvolvimento sustentável. Busca uma pers-
pectiva de inversão da crise socioambiental planetária, na reconstrução 
da relação do ser humano com a natureza. Com isso, amplia-se seu enten-
dimento sobre o papel da biblioteca escolar nas questões ambientais e 
suas ações sobre os usuários.
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Chegamos ao momento final do módulo, Organização do Espaço Físico da 
Biblioteca Escolar. Esperamos que a caminhada tenha sido agradável e signifi-
cativa, que todos os temas abordados tenham contribuído para a formação 
humana e profissional. 

Estudamos nesse módulo: execução de atividades ligadas ao processo da infra-
estrutura, comunicação visual e sinalização, mobiliário e equipamento, organi-
zação do acervo, noções de acessibilidade: legislação e introdução às ques-
tões ambientais. Assuntos indispensáveis para tornar o espaço da biblioteca 
escolar mais próximo e apropriado, tanto aos funcionários quanto aos usuários.

Agradecemos a todos que estiveram conosco, neste processo de aprendizagem. 

Portanto, continue aprimorando tudo o que você tem aprendido!

A autora
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