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RESUMO 
 

 

 

 

 

Esta monografia enfoca a biblioteca na educação como uma organização social e 

suporte do ensino e da pesquisa. Ressalta o seu histórico no Brasil, a relação com a 

educação e os profissionais que atuam na área. E os tipos de biblioteca, suas funções 

e caracterização. Esta pequena obra de referência destina-se aos interessados, 

militantes do mundo do conhecimento e da informação, e àqueles usuários que avaliam 

a importância das bibliotecas como centros de cultura, informação e lazer, enfim, como 

suporte da educação e cidadania. A educação não se faz sem informação, e muito 

menos sem bibliotecas. São estas fontes, mesmo na nova ambiência do conhecimento, 

onde as novas tecnologias se encarregam de intermediar o fluxo da informação e 

comunicação, no cenário da pós-modernidade, de incertezas e transformações. 

Enfatiza -se ainda a educação como foco do desenvolvimento e a biblioteca no âmbito 

da educação, assumindo um papel importante na sociedade, com atribuição de valores,  

econômico, educativo e social, ou pelo simples fato de informar, indispensável se torna 

a criação de centros de informação e documentação organizados, onde a comunicação 

escrita e digitalizada, seja disponibilizada  de forma democrática, para que  todos 

tenham acesso e inclusão à informação. 

A biblioteca exerce grande influência para a educação e cidadania, parceira quando 

disponibiliza a informação. 

 

  

 

Palavras-chave:Educação.BibliotecasTipos.CentrodeInformação.Cidadania. 

Virtualidade. Internet. 
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1     INTRODUÇÃO 

 
 
Este trabalho é uma síntese de referência dos tipos e funções das bibliotecas, 

acompanhada de um pequeno histórico. Um guia para utilização desta importante fonte 

do conhecimento. 

 

Ele relata o papel da biblioteca em sua amplitude no campo da educação, na 

contemporaneidade, com a utilização dos novos recursos tecnológicos, considerando-

se a educação como fator de desenvolvimento e de mudança de paradigmas 

tecnológicos, o encontro do velho com o novo. No Brasil, o processo visível de 

mudança, a partir da década de 80, marca a entrada definitiva de novas tecnologias 

microeletrônicas e novas formas de organização do trabalho nos diferentes ramos da 

indústria.  

 

O advento tecnológico provocou grandes transformações, na sociedade brasileira. Em 

menos tempo e esforço, desenvolvem-se mais tarefas, o que é muito positivo. Mas as 

tecnologias sem educação, conhecimentos e sabedoria, que permitam organizar o seu 

real aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior escala os 

mesmos erros. “Hoje se constata que, sem os conhecimentos e a organização social 

correspondente, construímos uma modernidade com pés fora do chão, irreal, 

impossível mesmo de sustentação” (TEIXEIRA, 1997). 

 

Paulo Freire e o mestre Anísio Teixeira foram os pioneiros, aqueles que mais se 

evidenciaram como fundadores criadores de bibliotecas escolares, educadores 

sensíveis, quanto ao papel relevante na criação de bibliotecas para a educação, não só 

como parceira, mas como suporte indispensável para o desenvolvimento e crescimento 

de uma nação, tendo como fatores inerentes: educação, conhecimento, e existência de 

bibliotecas. 

 

Procuramos, nesta exposição, fazer um diagnóstico da situação das bibliotecas, 

mostrando um pouco, desde e quando o surgimento no Brasil, como aqui chegaram e 

se instalaram, até este momento da pós-modernidade ou contemporaneidade, no 

advento da globalização econômica e da hegemonia tecnológica.  Quando os tipos de 

biblioteca evoluíram para um cenário, híbrido, virtual e ainda presencial. 
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A metodologia, baseada em aulas teóricas e práticas, assim como a vivência de longos 

anos em serviços de administração de bibliotecas e de centros de documentação e 

informação, que levaram a criação, implantação e também revitalização, informatização 

de bibliotecas presenciais, muitas com redes e sistemas de informação. 

 

E o exercício da docência na área, as técnicas de observação e pesquisa experimental 

e bibliográfica. 

 

Os objetivos que deverão ser alcançados a partir da elaboração do trabalho final do 

curso: Metodologia do Ensino Superior com Ênfase nas Novas Tecnologias, que não se 

limite apenas a ser um documento para avaliação, mas que seja um guia de bibliotecas 

e ou unidades de informação com suas características, tipos e seu papel de suporte, 

instrumento da educação e da cidadania. Mostrando-as como grande fator de 

desenvolvimento de uma nação, quando se trata de criação e implantação, atualização 

de centros de documentação e bibliotecas, e vendo-as como fonte perene do 

conhecimento, saber e poder. Se hoje aquele país que educa seu povo tem informação 

e tecnologia, acumula também soberania. 

 

No primeiro capítulo será apresentada a biblioteca como instrumento da educação, 

tomando como exemplo o importante trabalho de Milanesi (1983). Grande bibliotecário, 

militante da biblioteconomia no cenário nacional, experiência, e muitos livros 

publicados, um defensor do grande recurso que a biblioteca representa como 

importante fonte de cultura e informação para o desenvolvimento do País.  

 

O segundo capítulo enfatiza a contextualização, os conceitos e tipos de bibliotecas, 

suas características,  e a história, isto é, as bibliotecas no Brasil. 

 

O terceiro capítulo enfoca a educação como instituição social: das questões sociais á 

questões políticas, um elo para a cidadania. È tratado neste espaço o ponto vital para o 

desenvolvimento. De acordo com Milanesi (2002), as bibliotecas e seus grandes 

acervos tinham como função básica a preservação dos registros de sucessivas 

gerações. Em cada unidade de ensino, das primeiras letras ao aprofundamento 

máximo em áreas distintas, ao lado das aulas voláteis, foram erguidas bibliotecas 

perenes. 
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O exemplo dos países ricos que criaram seus valiosos acervos, minuciosamente 

organizados e conservados em gigantescas construções, como a Biblioteca do 

Congresso, em Washington-EUA o mais amplo acúmulo de registros reais do trabalho 

intelectual do homem. 

 

Em contrapartida já nas regiões mais pobres do planeta, muitos bens estão sob a 

posse de poucos, um pequeno acervo é raro, não há coleção. Às vezes, até com algum 

registro, haverá uma biblioteca, porque os homens precisam repartir o pensamento 

criado, disseminá-lo para garantir a posse do conhecimento.  

Por isso,  ao longo da história da humanidade criaram-se acervos, coleções de várias 

formas: argila, papiro e pergaminho, de caracteres ao papel até chegar ao texto virtual, 

que forma na internet um novo tipo de acervo – o maior já colocado à disposição das 

pessoas. É uma outra forma de biblioteca. 

 
1.1     Bibliotecas no Brasil – um breve histórico 
 

Segundo Fonseca (1979) a biblioteconomia brasileira no contexto mundial  “quando o 

Brasil foi descoberto, já as bibliotecas do mundo haviam alcançado períodos de 

esplendor, tanto no Egito e Babilônia, Grécia e Roma, como na Idade Média e no 

renascimento”. 

 

O século XVI assiste ainda à abertura de várias bibliotecas, merecendo realce a de 

Lourenço de Médice, Biblioteca Nacional de Paris. A trajetória das bibliotecas no Brasil 

iniciou-se com as ordens religiosas dos beneditinos, franciscanos e jesuítas. 

 

No Brasil, as primeiras bibliotecas foram as escolares , a história da inteligência 

brasileira começa, como assinala Wilson Martins, isso em 1550, “quando o Pe. 

Leonardo Nunes inicia os estudos rudimentares do latim no Colégio dos Meninos de 

Jesus, em São Vicente”, e quase simultaneamente outras classes se abriam, na Bahia, 

no Espírito Santo e em Pernambuco. Assim, segundo Fonseca (1979), pode-se afirmar 

que as primeiras bibliotecas brasileiras começam com  colégios da Companhia de 

Jesus. 

As primeiras bibliotecas brasileiras foram organizadas pelos jesuítas em seus colégios, 

a começar pela Bahia, e no princípio tinham caráter privado,as bibliotecas tornaram-se 

públicas nos meados do século  XVI. 

 



 11

Os jesuítas foram também os primeiros bibliotecários. Chegando os livros aos colégios 

da Companhia de Jesus, houve a necessidade de bibliotecários. Se européias foram as 

primeiras obras lidas no Brasil, elas vinham de um continente onde a bibliografia já 

ensaiava seus primeiros passos, com as obras de Johann Tritheim e Conrad Gesner. 

Já em 1723 pode-se citar o Pe. Antonio Vieira e Serafim Leite como os primeiros 

bibliotecários brasileiros. A Biblioteca Nacional, foi o marco inicial da biblioteconomia no 

Brasil. Esta biblioteca é remanescente da Biblioteca Real da Ajuda, criada por D. João 

I, rei de Portugal, depois do terremoto de 1° de novembro de 1755, que destruiu a 

antiga Biblioteca Real. 

 

A família real portuguesa, sentindo-se ameaçada com a invasão das tropas francesas 

de Junot, refugiou-se na colônia mais próspera, trazendo nos porões dos navios os 

instrumentais necessários ao seu bem-estar social, cultural e artístico, dentre eles “a 

numerosa e rica livraria pacientemente amontoada pelo douto abade de Santo Adrião 

de Sevér, Diogo Barbosa Machado, que generosamente ofertara a D. José I”. 

(Biblioteca nacional, 1887, p.221), apud de CASTRO, (2000, p. 44). 

 

Assim chegaram ao Brasil, por forçadas pressões políticas, as primeiras obras, 

originadas da Real Biblioteca, também denominada Biblioteca do Rio de Janeiro, da 

Corte. Nascia a Biblioteca Nacional, como se pode ver adiante com a vinda da família 

real para o Brasil, sendo a primeira remessa de livros recebida, em 1808 de obras 

raras, com muita perfeição e ordem das coleções. “Em 1811, outra parte da coleção foi 

aqui recebida, admirada e avaliada pelo seu estado, pela beleza dos exemplares, boa 

ordem e saberes reunidos quase todas as províncias do saber humano”. GALVÃO, 

(1889, p. 159). 

 

No ano posterior a sua inauguração, é franqueada ao público, mas facultada apenas 

aos estudiosos, àqueles que obtinham consentimento régio. Em 1814, é suprimida esta 

exigência, ficando totalmente aberta à população. Como as bibliotecas brasileiras no 

tempo colonial, a Biblioteca Nacional nas suas primeiras décadas foi gerenciada por 

religiosos, que vieram, alguns, com a família real. 

 

A influência européia das bibliotecas populares. E que na América do Sul haveria de 

repercutir, entretanto, mais na Argentina. No período do Segundo Reinado é a fase das 

bibliotecas, dos liceus literários, das sociedades beneficentes, dos gabinetes de leitura. 
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Surge, então, um tipo interessante de benemérito das letras: o barão ou o fazendeiro 

que queria transformar a sua cidade natal num centro de cultura e de progresso. 

 

Porém, muitas bibliotecas surgidas neste contexto não foi adiante em crescimento e 

conservação, manutenção, outras, como a Nacional do Rio de Janeiro aumentaram seu 

acervo com a aquisição de coleções particulares e também em virtude da lei que obriga 

todo editor a doar-lhe um exemplar de cada obra publicada. As bibliotecas estaduais 

também cresceram as dos ministérios e das faculdades, ou seja, as especializadas, 

mais por força das circunstâncias que por iniciativa direta dos respectivos governos. 

 

Conforme o acima exposto, traz a criação da Biblioteca Nacional aconteceu com a 

vinda do Príncipe Regente, que vem de Lisboa a célebre coleção de Diogo Barbosa 

Machado, sendo o seu ponto de partida, servindo até os nossos dias. Assim, após três 

anos da criação da Biblioteca Nacional, em 1911 o Conde dos Arcos funda na Bahia a 

primeira Biblioteca Pública.  

 

Por isso, abordagem principal deste trabalho mostrar o caráter quase sistêmico no que 

tange à relação e interação da biblioteca com a educação com o ensino e 

aprendizagem, elas interagem sobremaneira, às vezes mesmo tornando-se submissa, 

com determinado aspecto de dependência, quando se percebe o papel relevante e 

cooperativo que a biblioteca exerce na educação. 

 

Como está explicito nos objetivos, a intenção deste trabalho, na verdade, é promover a 

conscientização das instituições de ensino, autoridades, isto é governantes 

administradores, e todos envolvidos, comprometidos com o processo educativo, no 

sentido de percepção da importância da parceria, do trabalho conjunto escola e 

biblioteca.  

 

Conscientização também dos mesmos atores acima citados envolvidos no processo 

ensino aprendizagem, onde a biblioteca está inserida no contexto da instituição, seja 

ela escolar universitária e outras. 

 

O que se pode ver no cenário atual, geralmente é o inverso, uma total desintegração 

desses profissionais, que fisicamente estão próximos ou juntos e ideologicamente, às 

vezes objetivamente dispersos. Embora na mesma organização ainda não 
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entendessem que a racionalização e eficiência resultarão em vantagens com esse 

trabalho sintonizado. 

 

A influência da biblioteca como centro instrutivo na Bahia e no Brasil. Neste trabalho 

pretende-se conscientizar sobre sua ligação como instrumento e suporte da educação, 

se tenta mostrar a importância, a fim de proporcionar como coadjuvante ou parceira do 

desenvolvimento, principalmente das comunidades mais carentes, como as cidades 

das regiões Norte e Nordeste. 

 

1.3      Objetivos 

 

1.3.1     Geral 

 

Contribuir para a aquisição de conhecimentos básicos e introdutórios sobre o papel e 

importância da biblioteca como fonte de informação e objeto do desenvolvimento 

sociocultural, levando-se em conta sua amplitude no campo da educação 

contemporânea, evidenciando como forma de caminho para a cidadania. 

 

1.3.2     Específicos 

 

• Apresentar conhecimentos ligados à história, contribuição e influência da 

biblioteca para o desenvolvimento do cidadão na Bahia; 

• Identificar aspectos específicos da área, necessários para o estabelecimento de 

atitudes pertinentes à relação biblioteca x  educação; 

• Conhecer as necessidades básicas dos usuários da biblioteca e fazê-la 

desempenhar seu papel de unidade de informação; 

• Identificar a nova realidade da informação e adequá-la às necessidades locais e 

virtuais; 

• Instituir e prover tecnologia necessária dentro da contingência brasileira, 

principalmente nordestina. 

 

 

 1.4     Problemas 
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A biblioteca seu papel na educação na Bahia – o cenário biblioteconômico na Bahia 

como se encontram os vários tipos de bibliotecas? 

- Escolar 

- Universitário 

- Pública e até as especializadas 

 

Biblioteca na Bahia o atual cenário, existe solução?  O que deveria ser feito para a 

biblioteca alcançar eficácia no cenário atual da educação e cultura na Bahia? 

Testagem (observação empírica) variáveis, as unidades são: dependente, 

independente, mantenedora. 

 

O problema das bibliotecas brasileiras, Moraes, (1983, p.20) a falta de preparo técnico, 

a burocracia administrativa, a presença do profissional bibliotecário nas instituições, a 

falta de apoio das instituições e a mudança de mentalidade. 

 

O caso brasileiro: o País possui um bom número de bibliotecas, algumas com 

preciosas coleções espalhadas por todo seu território, mas, ninguém ou muito pouca 

gente as consulta. Por quê? 

 

 

1.5     Hipóteses 

A resposta é quase óbvia. Como esperar que elas sejam utilizadas, se estão sem o 

menor conforto para os leitores; se em  muitas delas não existe nem a presença do 

profissional bibliotecário no seu quadro; se não possuem catálogos modernos e 

informatizados, terminais de computadores para os leitores, como é o caso das 

bibliotecas públicas, que facilitem a procura dos livros; se não têm dinheiro para a 

compra do que aparece, isto é, não atualizam seus acervos; se não dispõem de 

pessoal habilitado, capaz de orientar o consulente; se nada fazem para atrair o 

publico? 

 

Uma biblioteca a mais não resolve o problema de um centro cultural, de uma 

localidade, estado ou de um país. Necessita-se de um sistema de bibliotecas, 

trabalhando em conjunto, umas suprimindo as deficiências das outras, cooperando, isto 

é, com intercâmbio bibliográfico e até redes e sistemas de informação que atendam às 

necessidades dos usuários. No entanto toda essa organização não se forma em pouco 
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tempo, e as bibliotecas brasileiras não podem continuar a sofrer os males das 

mudanças de orientação administrativa sempre dependentes dos comandos políticos. 

Mais do que qualquer organismo, elas precisam de continuidade de orientação, 

efetividade e apoio para que sejam  organismos fortes dentro da comunidade ou 

instituição a que servem. 

 

É de bibliotecários verdadeiros que nosso país precisa para resolver o seu problema e 

com o apoio da instituição ou comunidade a qual a biblioteca pertence. De que 

adiantariam escolas sem bons professores e sem bibliotecas?Seria então uma questão 

cultural?  

 

Acredito que para resolver o problema é preciso antes de tudo, bibliotecários 

graduados e verdadeiros, isto é, com preparo técnico e cultura à altura do cargo. Em 

segundo lugar, uma organização menos burocrática, atenta às necessidades da 

biblioteca como instrumento de serviços e apoio técnico e informacional. Mais apoio 

para as bibliotecas em todas as esferas e tipos, com verba destinada a  atualização 

freqüente dos seus acervos. 

 

Torna-se necessário que a burocracia administrativa defina e esteja comprometida 

quanto a determinação de recursos destinados às bibliotecas, que seja menos 

ferrenha, cheia de limites em relação à aquisição de material bibliográfico entre outros.  

 

Assim, a criação de novas bibliotecas e centros culturais no país, permitirá melhor e 

mais fácil acesso aos usuários, o pais se servindo com essas fontes do saber de canal 

do conhecimento para o alcance  da educação e cidadania. 

 

1.6      Metodologia 

 

Os procedimentos para a realização deste trabalho foram seguidos baseados em aulas 

teóricas, o embasamento das aulas expositivas e práticas, trabalhos em grupos e, 

sobretudo, na vivência de 25 anos de profissão. Para metodologia foram utilizados não 

só o relacionado acima, como também pesquisa experimental e bibliográfica, através 

de técnicas de observação do ambiente biblioteconômico na Bahia. Visitas técnicas, 

participação em cursos, congressos, aulas, textos de vídeos, experiência acadêmica. 
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Assim, procede-se ao levantamento dos itens, aspectos e peculiaridades que 

identificam uma biblioteca como órgão da instituição a que pertença sua localização e 

instalações físicas, núcleo inicial, expansão, posição hierárquica, atribuições e 

responsabilidades, acervo bibliográfico e base de dados, recursos materiais, humanos 

e financeiros, normas e valores. 

 

Resultando em grande contribuição para as instituições educativas e culturais, 

oferecendo serviços com qualidade no atendimento ao usuário, em geral professores, 

estudantes e população em geral, FREIRE (1982) 

 

2     BIBLIOTECA COMO INSTRUMENTO DA EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

 

Entendo a biblioteca no que concerne a sua estrutura em totalidade como um espaço 

imemorial e de educação onde é possível manter de maneira estruturada as produções  

intelectuais pertinentes a existência humana, torna-se impossível não relacioná-la com 

educação.  Segundo Freire,(1982) “A ciência é cumulativa e a biblioteca tem função de 

preservar a memória como se ela fosse o cérebro da humanidade organizando a 

informação para que todo ser humano possa usufruí-la. Isso vai da biblioteca que se 

constrói para aqueles que se alfabetizam, especializada para o homem de ciência”.  

Esta relação é tão interessante que não se constrói uma escola espaço no qual 

modernamente se categorizou o ensino das etapas educacionais que formam o 

homem, num preparo para o melhor convívio e comportamento social, sem que haja 

uma biblioteca. Segundo normas, procedimentos regulamentados pelo Ministério de 

Educação e Cultura – MEC, através da exigência e obrigatoriedade da existência de 

biblioteca em estabelecimentos de ensino. A relação ensino-aprendizagem, feita por 

intermédio do corpo docente, se fundamenta nas informações pessoais adquiridas e 

principalmente no que encontramos nos livros, periódicos e materiais audiovisuais, 

dispostos no espaço de uma biblioteca. 

 

Desta maneira é imperdoável se pensar em educação escolar, distante das funções da 

biblioteca em seu fundamentalismo, haja vista a precisão do corpo discente parte 

essencial na relação ensino-aprendizagem no uso de seus serviços básicos. 
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É possível citar aqui algumas das incontáveis razões que fazem da biblioteca um 

instrumento educacional, tais como: situação econômica dos estudantes e 

pesquisadores em geral, deficiência do sistema de ensino, necessidades constantes de 

pesquisa, dentre outras. Mas algumas são de grande importância devendo ser 

exploradas com maior precisão. Embasando mais claramente, a tendência que se 

clarificou a partir do século XIX veio no bojo da revolução industrial. A biblioteca assim 

como museu deixa de ser a única possibilidade enquanto coleção pública. “Essa 

tendência foi se espalhando no rastro da expansão do operariado: a nova biblioteca 

tinha uma determinada função educativa caracterizando-se como um presente 

filantrópico que se dava aos segmentos populares, os mais necessitados de ilustração”.   

(MILANESI, p. 22, 2002). 

 

É importante observar, no âmbito da educação, que a biblioteca assume um papel 

notoriamente importante também, com o desenvolvimento do papel da informação em 

nossa sociedade. Com a atribuição de valor, quer seja econômico, quer seja pelo 

simples fato de informar, é preciso ter centros organizados onde esta comunicação 

escrita possa realizar-se gradualmente.  “Posteriormente, já no limiar do século XX, 

sobrepondo-se à idéia de biblioteca como uma forma de organização do saber, 

delineou-se para uma nova função: sistematizar o acesso ás informações. Ter dados à 

disposição, funcionalmente, passou a ser uma nova necessidade. A informação tornou-

se um bem acumulável e valorável, saber e poder passaram a ter uma trajetória 

claramente paralela, a biblioteca passou a ser o território mais adequado a esse 

exercício determinado pelas transformações sociais: o desenvolvimento industrial, a 

competição acirrada em todo os setores, notadamente no científico, tecnológico  em 

particular durante as guerras). A partir disso, a informação foi vista como um elemento 

estratégico para a segurança e o desenvolvimento”. (MILANESI,2002). 

 

Sabe-se que os países subdesenvolvidos ainda não se debruçaram sobre a realidade 

do poder da educação como um instrumento de riqueza, ascensão social e moral etc. 

Para Milanesi, (2002), tal afirmação está apoiada na existência de sistemas 

educacionais insólitos e pouco objetivos, sem uma base claramente sólida. Como se 

pode observar: “Nenhum empreendimento cientifico poderá se sustentar sobre uma 

escola frágil, sem reforçar as bases, através de maciço investimento na educação, do 

primeiro grau à universidade, não será possível gerar sequer os usuários para a 

utilização dos complexos sistemas oferecidos”. 
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Em relação à citação anterior, com educação e biblioteconomia, em sua amplitude, 

encontram-se: “Os países subdesenvolvidos correm o risco de estabelecer sofisticados 

programas de informação científica sem o respaldo de uma educação integral eficiente. 

A escola brasileira, por vezes, tem a aparência de uma pirâmide invertida: falta a base 

de formação escolar mais eficiente, essa que desenvolve nos indivíduos o interesse 

pelas informações. E ao mesmo tempo  propicia o acesso a centros organizados, onde 

os dados estejam ao alcance e tenham função”. (MILANESI, 2002,p.23). 

 

A biblioteca é aqui entendida como instrumento necessário à educação, por sua 

constituição, por seus serviços e principalmente por ser um local, onde se garante a 

transferência do conhecimento acumulado de geração a geração, e por estar apta a 

difundi-lo cotidiana e continuamente. 

 

2.1     A palavra biblioteca - conceituação 

 

Para o dicionarista Aurélio, (1997), a palavra biblioteca vem do grego bibliothêke, 

através do latim bibliotheca, tendo como raiz biblion e thêke. A primeira como livro, 

apontando como raiz latina líber, para entrecasca de certos vegetais com a qual se 

fabricava o papel na antigüidade. Thêke, por sua vez, é qualquer estrutura que forma 

invólucro protetor: cofre, estojo, caixa, estante, edifício. 

Mestre Aurélio consigna as seguintes definições: Coleção pública ou privada de livros, 

documentos, e informação congêneres, organizados para estudo, leitura e consulta;  

Edifício ou recinto onde se instala essa coleção; Estante ou outro móvel onde se 

guardam e/ou ordenam livros;  Processamento de Dados ou Bases de Dados.   

A palavra, acrescente-se ao Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Milanesi, (2002) é 

também usada em sentido institucional, designando órgãos da administração pública (a 

Biblioteca Nacional, a Biblioteca Pública Estadual, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato 

etc. ou privada a Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, A Biblioteca da 

Fundação Barachisio Lisboa etc. Como coleções de bibliográficas Biblioteca 

Pedagógica Brasileira da Companhia Editora Nacional, e a Biblioteca Histórica Paulista, 

da Editora Martins. E coletivas, Biblioteca Internacional de obras célebres. 

 

O termo biblioteca, ao longo do tempo e a critério de diferentes autores, como Fonseca, 

(1995), tem sido atribuído desde a simples “coleções de livros”, até as entidades mais 
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complexas, organizacionalmente estruturadas, incumbidas de oferecer serviços 

segundo o tipo de usuário:  

Coleções (de materiais convencionais livros e periódicos e especiais audiovisuais ou 

multimeios), tecnicamente organizados, por gerenciamento convencional ou eletrônico; 

Serviços e produtos informacionais, como empréstimo, pesquisa bibliográfica, 

normatização de trabalhos, comutação, bibliográfica, orientação no uso de fontes e de 

unidades de informação, sumários correntes de periódicos (impressos eletrônicos), 

boletins informativos, entre outros. 

 

Com explosão bibliográfica dos anos 60, a decorrente necessidade de incrementar o 

desenvolvimento de serviços e produtos de intermediação entre o usuário e os 

conteúdos por eles requeridos bibliografias, índices, resumos e a proliferação de 

publicações não convencionais como relatórios, Cds, Dvds etc. agregaram às 

bibliotecas tradicionais novas funções. 

 

Estas mudanças se, por um lado, representaram um desenvolvimento dos serviços e 

produtos de informação, por outro, enfraqueceram o sentido original da palavra e da 

função da biblioteca: sua acepção passa a representar o passado, a tradição, um 

organismo estático; a biblioteca dinâmica, afinada com seu tempo e com as 

necessidades dos usuários passa a chamar-se centro, unidade ou serviço de 

documentação ou informação. 

 

De fato, para Lubisco, (1998), os centros de documentação não chegaram a substituir 

as bibliotecas; no mínimo, conviveram, confundiram-se ou suas designações foram 

empregadas como sinônimos, ou ainda, serviram de mote para discussões semânticas. 

 

- É um meio para alcançar a informação e não um fim. È toda coleção organizada de 

livros e publicações periódicas impressas ou de material audiovisual. (CORTEZ, 1987). 

 

- Organismos que têm por missão coletar e gerar documentos para permitir a consulta: 

elas dispõem de ferramentas e de pessoas que ajudam a recuperar os documentos 

arquivados que podem responder á solicitação.(MILANESI, 2002). 

 

- É uma coleção de livros, organizada de modo a conservá-los e guardá-los para serem 

consultados e lidos com facilidade. As bibliotecas passaram a incorporar, também, 
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diversos outros documentos, tais como: periódicos (hemeroteca), estampas 

(iconografia), mapas (mapoteca), fitas de vídeo (videotecas) discos (discoteca) slides, 

manuscritos etc.(FONSECA, 1979). 

 

Assim como se diz em medicina, conforme, Fonseca (1995), que não há doença, e sim 

doentes, pode-se dizer que não há, concretamente, biblioteca no singular e sim 

bibliotecas, na pluralidade que se impõe em nossos dias. A biblioteca pública é tão 

diferente da nacional quanto à biblioteca escolar da biblioteca especializada.  

Estas diferentes categorias não existiam na antiguidade, sendo uma exigência da 

nossa época: uma época em que o planejamento se impõe como condição “sine qua 

non” do desenvolvimento. 

 

Se a falta de especificação acontecia,não era por culpa de determinado governo ou 

pessoa, mas da mentalidade reinante. Biblioteca neste tempo era considerada coisa 

sem importância, quase luxo. Ninguém via nas bibliotecas um instrumento de trabalho, 

indispensável a qualquer pessoa. Esta mentalidade agora se está modificando. Só hoje 

se começa a se ter consciência da utilidade das bibliotecas. Também na história das 

bibliotecas houve o fim do “laissezfaire”: o fim da formação de bibliotecas ao sabor de 

doações, heranças etc. Inicialmente considerada no planejamento educacional, a 

biblioteca é hoje encarada pelos planejadores “como parte integrante de comunicação 

de massa”, como ficou estabelecido pelos participantes de reuniões promovidas pela 

Unesco em Lima (1973). 

 

Por isso, Ortega y Gasset, (1969), imaginava “o futuro bibliotecário como um filtro entre 

a torrente de livros e o homem”. E Jorge Luis Borges disse num poema: “ordenar 

bibliotecas é exercer, de modo silencioso e modesto, a arte da crítica”,apud  PRETTO, 

(1996). 

 

O conceito proposto por Fonseca (1995), é o de biblioteca menos como “coleções de 

livros, outros documentos virtuais ou digitalizados, devidamente classificados, 

indexados, e catalogados, ”mas como uma assembléia de usuários, 

conseqüentemente, ao bibliotecário compete não mais só classificar e catalogar livros – 

operações realizadas por serviço central e cooperativo devidamente computadorizado 

– e sim orientar usuários, fornecendo-lhes a informação que seja de seu interesse. 
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Cabe notar que se trata da informação de acordo com o perfil do usuário, perfil esse 

levantado, elaborado por serviços de disseminação seletiva da informação – SDI. 

 

Para Lubisco (1998), no seu mais recente trabalho: Biblioteca é uma organização que 

armazena e/ou acessa livros e outros tipos de registro da informação, de forma 

sistematizada, com fins de preservação para a posteridade e de difusão do 

conhecimento. 

 

2.3 Da biblioteca tradicional para a virtual 

 

 

A evolução que especifica os vários tipos de bibliotecas ocorrera por várias razões: 

primeiro, uma demanda crescente pela informação rápida; segundo, os custos também 

crescentes do material tradicional; terceiro, o surgimento de redes de informações mais 

rápidas, mais econômicas que possibilitarão o conhecimento digital. 

 

A biblioteca digital será cada vez mais distribuída geograficamente e permitirá acesso 

ao conhecimento universal. Por outro lado, as bibliotecas digitais abrirão o conteúdo de 

bases de dados aos usuários da rede mundial. 

 

Numa era digital, a natureza do trabalho se modifica, e tal como o processo 

educacional do trabalhador, implica agora em ler e escrever documentos digitais. O 

trabalhador do futuro fundirá trabalho mental e manual. 

 

Cabe à biblioteca participar desta transformação do conceito de emprego, através dos 

novos posicionamentos e atribuições do profissional da área. 

 

É claro que a biblioteca vai continuar a desempenhar seu papel tradicional de 

armazenagem e compartilhamento do conhecimento humano. Continuará a ser a 

ferramenta da educação, base para a geração do pensamento inovador, estímulo da 

cultura, e ajuda ao desenvolvimento individual dos cidadãos. 

 

Mas seu papel se ampliará, continuando a coordenar e facilitar a preservação do 

registro e expressão cultural e intelectual através de formatos tradicionais e digitais. 
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Segundo Kramer (1998), “as bibliotecas deverão num futuro próximo  serem fontes de 

informação digital gratuita e barata”.   

Elas darão acesso a um fluxo aprimorado de informação governamental eletrônica e 

recursos digitalizados de ambiente universal, permitirão a solicitação e o envio de 

cópias de documentos e outras publicações armazenadas segundo as regras 

estabelecidas por lei de direito autoral ou outro acordo; reproduzirão materiais raros e 

únicos que pertencem ao domínio público e permitirão o acesso aos arquivos 

expressões da cultura. 

 

Os dados digitais podem criar variadas informações que podem ser acessadas ou 

manipuladas por computadores, de existência temporária ou que não podem ser 

arquivados. 

 

As instituições, incluindo-se as bibliotecas, podem dar acesso a estes materiais sem 

possuir seu controle físico, e os usuários têm ao mesmo tempo materiais 

simultaneamente em vários pontos, (sites). 

 

O papel do bibliotecário é relevante, neste momento de mudança radical, à medida que 

se torna gerente, gestor da informação e do conhecimento. Os bibliotecários podem 

estar presentes no processo de geração do conhecimento, ajudando a gerenciar 

informações digitalizadas e auxiliar os usuários na recuperação de toda a gama de 

informações. 

 

3     CARCTERIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS - TIPOS  

 

Segundo Fonseca (1995), do ponto de vista cronológico, é importante saber como e 

quando surgiram as diferentes categorias de bibliotecas, mais importante ainda é 

verificar quais diferentes tipos de usuários para os quais as bibliotecas foram se 

diferenciando,levando-se em conta a faixa etária e o perfil dos usuários no novo 

cenário tecnológico. 

 

A crescente “especialização” do trabalho bibliotecário e o aumento dos canais de 

informação estabelecem diferentes classes de bibliotecas. Podendo-se classificá-las 

principalmente pelo público a que se destina, por seu conteúdo temático, por seus 
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objetivos específicos e pelos serviços que oferecem. Com exceção das nacionais, as 

demais podem ser oficiais ou privadas, segundo sua dependência administrativa.  

 

3.1 Literatura específica – Classificação ou tipos de Bibliotecas. 

 

 

      Ver quadro da página 24 - Organograma 
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BIBLIOTECA INFANTIL 

 

Conforme Teixeira (1968), para quem a biblioteca infantil é a mais importante de todas. 

“Trata-se como acrescenta Shera, (1974), de um serviço vital tanto para o futuro da 

biblioteconomia, para a educação, como um bem-estar social”. É dedicada ao 

atendimento das crianças. Seu acervo é formado por livros de literatura infantil e 

infanto-juvenil, jogos e outros materiais recreativos.  

 

Esta categoria de biblioteca exige do bibliotecário em conhecimentos em psicologia, 

pedagogia, literatura infantil e outras, matérias, justificam a observação de Jessé H. 

Shera, para quem “os serviços de biblioteca infantil requerem muito dos educadores e 

dos bibliotecários.” 
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Ela tem como objetivo primordial familiarizar as crianças com os diversos materiais que 

poderão enriquecer suas horas de lazer. Visa a despertá-las para os livros e a leitura, 

desenvolvendo sua capacidade de expressar-se. 

Para falar de bibliotecas infantis no Brasil nec essita-se mencionar o pioneirismo de 

Lenyra Fraccaroli,  em São Paulo, e o de sua discípula Denise Fernandes Tavares, na 

Bahia: a primeira na década de 40, e a segunda nos anos 50. Fraccaroli fundou uma 

rede bibliotecária para as crianças de São Paulo, sendo ainda autora da primeira 

bibliografia de literatura infantil em língua portuguesa: bibliografia modelar. Denise 

Tavares fundou em Salvador a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Ambas também 

escreveram manuais de organização desta importante categoria de bibliotecas. 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Para Fonseca, (1979 p.12) primeiras bibliotecas foram as escolares. Elas são irmãs 

siamesas ou gêmeas das infantis. O ideal é que ao ingressar na escola a criança já 

tenha se utilizado dos serviços de uma biblioteca infantil. 

 

Circunstâncias locais podem admitir que a biblioteca infantil seja mantida pela escolar e 

tenha o objetivo específico de fornecer livros e material didático tanto a estudantes 

como a professores. A biblioteca escolar ou infanto-juvenil oferece a infra-estrutura 

bibliográfica e audiovisual do ensino de primeiro e segundo graus. Seu acervo é 

composto de material didático e paradidático, geralmente é mantida pelo setor público 

ou privado. 

 

Segundo Arruda (2002), a biblioteca escolar é estruturada para um trabalho em 

conjunto com alunos e professores. Esta biblioteca deve funcionar como um verdadeiro 

complemento da sala de aula, fornecendo todo o material bibliográfico necessário às 

atividades escolares. 

 

É um centro de recursos educativos, integrado ao processo ensino aprendizagem. Seu 

objetivo seria de desenvolver e fomentar a leitura e a informação. Infelizmente, são 

poucas as bibliotecas escolares no Brasil que atuam de maneira adequada e geram 

transformações na postura do leitor. Mas o Estado não pode eximir-se da 

responsabilidade de sustentar financeiramente um sistema de bibliotecas escolares, 
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cuja “fisionomia” pode ser estabelecida a partir de análises e decisões das próprias 

escolas. 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

Depois de utilizar a biblioteca escolar, quem deseja seguir um curso superior encontra 

à sua disposição a biblioteca universitária. Entre a biblioteca escolar e a universitária a 

diferença é apenas de grau, pois, o objetivo da segunda é fornecer infra-estrutura 

bibliográfica e documental aos cursos, pesquisas e serviços mantidos pela 

universidade. 

 

Sua finalidade é atender a estudos, consultas e pesquisas de alunos, e professores 

universitários. Deve funcionar como verdadeiro centro de documentação, e estar 

integrada à universidade. Normalmente, é mantida pelo setor público ou privado. 

 

É parte integrante de uma instituição de ensino superior, e sua finalidade é oferecer 

apoio ao desenvolvimento de programas de ensino e à realização de pesquisas. 

 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

 

A designação refere-se tanto à especialização das coleções como à tipologia dos 

usuários, podendo estes serem agrupados entre pesquisadores altamente 

diferenciados ou deficientes físicos, prisioneiros e hospitalizados etc. O vocabulário da 

Unesco oferece três exemplos esclarecedores; as bibliotecas especializadas surgiram 

com o extraordinário desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Por isso, as primeiras 

bibliotecas desta categoria foram as dos laboratórios e das grandes empresas 

industriais e comerciais, tanto quanto de associações profissionais. É aquela cujo 

acervo é centralizado num determinado assunto: literatura, física, engenharia, ecologia 

etc. Geralmente, ela está vinculada a entidades especializadas, isto é, a entidades que 

se dedicam a estudos, específicos. 

 

Torna-se imprescindível a presença de uma biblioteca especializada, e mais  

importante ainda será trazê-la sempre atualizada e devidamente dotada de recursos 

informacionais, além de considerável acervo bibliográfico, onde possa se encontrar 
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também um setor  informatizado e disponibilizado contendo, videoteca ou outros 

suportes de multimídia. 

Na biblioteca especializada, deverão figurar as publicações e os materiais referentes ao 

patrimônio científico, cultural e tecnológico da entidade proprietária ou promotora. A 

biblioteca assume a função de reunir e proporcionar a consulta, das publicações 

impressas ou digitalizadas, assim como outros suportes da informação. 

 

Ex: www.ibict.br/bibvirtu/ 

 

BIBLIOTECA ESPECIAL 

 

A biblioteca especial, não se distingue pelo assunto, ou pelo tipo de acervo, mas, pelo 

seu público,atendendo a um tipo especial de usuário. Exemplo: bibliotecas para cegos, 

cujo acervo gravado em Braille, ou em fita cassete. 

 

Atende a uma comunidade deficiente. A rede Saci atua como facilitadora da 

comunicação e da difusão de informações sobre deficiência, visando estimular a 

inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania das 

pessoas com deficiência. A Tiflolibros – é uma biblioteca virtual de acesso gratuito para 

cegos e deficientes visuais. Esta biblioteca foi organizada por deficientes visuais na 

Argentina e Espanha. O número de livros chega a oito mil e continua crescendo.  

 

A maioria dos livros foi escaneada e colocada em outros idiomas. A Tiflolibros ainda 

funciona como uma lista de discussão e troca de idéias entre os usuários.  Site 

interativo notícias, artigos, boletins, eventos, cursos, concursos, lista de discussão, 

espaço para denúncia, para situações constrangedoras, caso ocorra, espaço também 

para consultas, sugestões etc.  

Trata-se da biblioteca voltada para pessoas especiais, isto é com deficiência física ou 

visual. 

 

Sites: 

www.saci.org.br;  

www.deficiente.com.br; 

 www.aleph.com.br. 
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BIBLIOTECA FECHADA 

 

É aquela em que o leitor não pode ir diretamente às estantes. Não é considerada de 

livre acesso, dependendo sempre do intermediário para o seu atendimento. 

Pode ser freqüentada por vários tipos de público: desde o infantil, escolar, e comum a 

idade a que serve. 

 

BIBLIOTECA DE LIVRE ACESSO 

 

É aquela em que o leitor vai diretamente às estantes em busca do documento. Ela 

pode ser utilizada pelo público em geral, assim como, de acordo com o interesse da 

organização ou da comunidade a que serve, desde o público escolar, universitário, 

especializado. 

 

BIBLIOTECA NACIONAL 

 

Esta biblioteca tem por finalidade reunir, preservar a produção bibliográfica de um 

determinado país, que deve ser recebida, sobretudo, através do “depósito legal”. A 

biblioteca nacional é a memória documental de uma nação, uma espécie de museu da 

sua produção bibliográfica. 

 

Ela deve ter a capacidade de difundir a bibliografia nacional corrente; difundir toda obra 

ou qualquer parte que se publica a respeito da nação; coordenar a permuta nacional e 

internacional, coordenar programas nacionais de aquisição de publicações 

estrangeiras; coordenar rede nacional de bibliotecas e manter o catálogo coletivo 

nacional de livros e periódicos. Seu usuário não é somente o público em geral, mas, 

uma clientela qualificada de pesquisadores. Seu acervo é geral e sua manutenção é 

feita pelo setor público. 

 

É depositária do patrimônio cultural impresso de uma nação. Encarrega-se de editar a 

bibliografia nacional e cumprir o depósito legal. Obriga os editores a depositar ali vários 

exemplares de cada obra impressa. Em alguns casos, esta biblioteca, única, em cada 

país, necessita de uma política especial de recursos, para a conservação do patrimônio 

nacional e de meios para difundir a cultura de um país. 
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A Biblioteca Nacional, hoje denominada Fundação Biblioteca Nacional foi criada com a 

vinda da família real para o Brasil em 1808. Fazia parte do seu acervo a célebre 

coleção de Diogo Barbosa Machado, esse foi, portanto seu ponto de partida. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

No sentido anglo-americano, nada tem a ver com a repartição pública brasileira. 

Segundo Fonseca, (1995), citando Manuel Bandeira e outros educadores que viam e 

sugeriam para a criação de programa nacional de educação que somente se 

completaria com o estabelecimento de bibliotecas públicas para todo o povo brasileiro, 

enfaticamente considerado a glória suprema de nossas escolas públicas. 

 

A biblioteca pública é uma das mais importantes categorias de bibliotecas, pois, além 

dos seus objetivos específicos, pode complementar as atribuições das demais 

categorias e até serviços adequados, substituir algumas delas, como a infantil e a 

escolar. 

Ela é plenamente aberta a toda população local, é comum a todos e destina-se à 

coletividade. Deve conter todos os gêneros de obras que sejam de interesse da 

coletividade a que pertence, além de literatura em geral, informações básicas sobre a 

organização do governo e sobre serviços públicos em geral. Ainda podem ser, segundo 

o âmbito da coletividade em que são implantadas, federais, estaduais, ou municipais. 

Seu público é geral e seu acervo deve conter obras de caráter generalistas. 

 

A ela cabe promover o desenvolvimento cultural, através de: fomento ao gosto pela 

leitura; apoio à educação formal e informal; divulgação do idioma nacional; preservação 

da memória, oferta de informação de caráter geral e utilitário; cobertura de vazios 

bibliográficos territoriais e ou circunstanciais. E se encarrega de administrar a leitura e 

a informação para a comunidade em geral.  

 

É considerada “a universidade do povo.” É uma instituição sociocultural voltada, 

principalmente, para satisfazer às necessidades de informação e literatura da 

comunidade onde está inserida, sem distinção de sexo, raça, religião e opinião política. 

As bibliotecas públicas são mantidas pelos governos estaduais e municipais. 
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Na Bahia foi criada a primeira biblioteca pública em 1911, pelo Conde dos Arcos, no 

Palacete onde hoje funciona a Associação Comercial da Bahia, local de acesso fácil 

para o usuário no centro comercial da época. 

 

BIBLIOTECA DO VATICANO OU VATICANO 

 

Para a igreja católica em Roma e sua expansão no mundo a Biblioteca do Vaticano 

como é conhecida, torna-se  uma biblioteca muito mais importante, ela é secular, 

incontestavelmente uma das mais ricas do mundo. Possui múltiplos catálogos, 

registros, um dos mais belos monumentos de arte do mundo e de todos os tempos, 

marcado pelo gênio dos artistas do renascimento. O papa Pio X antes de ser papa fora 

bibliotecário, iniciou essa grandiosa empresa. Começou mandando para os Estados 

Unidos uma turma de sacerdotes para estudar biblioteconomia, e a fundação Carnegie 

pôs à disposição da Santa Sé o dinheiro necessário para levar avante o 

empreendimento. O importantíssimo acervo da BV – é mantida cuidadosamente, com a 

conservação dos livros e dos manuscritos, das atas dos sumos pontífices e das 

repartições da Cúria Romana, e da sua transmissão através dos séculos, ela tem como 

objetivo disponibilizar ou pôr à disposição da Santa Sé e dos estudiosos de todo o 

mundo os mesmos tesouros da cultura e da arte religiosa dos quais  a biblioteca é o 

escrínio. 

As suas publicações são elaboradas com o rigor científico dos peritos que 

cuidadosamente elaboram, preservam e disseminam as preciosas coleções.  

 

Os Pontífices vêem nesta grande e moderna biblioteca várias coleções que vão desde 

estudos da paleografia, literatura clássica, música antiga, arte até teologia. 

Os textos veneráveis contêm e transmitem a própria memória da Igreja, a 

evangelização da cultura e, por conseguinte, a continuidade do serviço apostólico 

através dos séculos. Então a nova evangelização da cultura, tendo como empenho 

central e vital da Igreja no mundo contemporâneo. Os preciosos vestígios conservados, 

estudados e tornados acessíveis na Biblioteca constituem como que o testemunho vivo 

da constante proclamação, por parte da Igreja, dos valores evangélicos, fatores do 

verdadeiro humanismo. Esta biblioteca é dinâmica, como organismo da informação e 

do conhecimento, ela demonstra que a Igreja não é mero depósito com restos do 

passado, mas um ambiente de reflexão, diálogo, encontro e investigação. 
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A Biblioteca do Vaticano é hoje uma das mais modernas e perfeitas do mundo. As 

regras técnicas estabelecidas para sua catalogação, com o Código de Catalogação 

Vaticana, de tão perfeitas, foram adotadas em toda parte. 

 

BIBLIOTECA DO CONGRESSO AMERICANO 

 

Inaugurada em 1802, a Biblioteca do Congresso em Washington é a maior do mundo: 

45.000 livros, 85.000 000 documentos, em 400 idiomas distribuídos em 858 km de 

prateleiras. 

 

Library of Congress – LC - Site:  www.Loc.gov 

 

BIBLIOTECAS PARTICULARES 

 

As bibliotecas particulares foram os primeiros frutos do iluminismo no Brasil, ainda está 

para ser escrita a história destas bibliotecas particulares constituídas de acervos, 

imagina-se à custa de sacrifícios financeiros e até de risco de vida, paciência erudição 

e sensibilidade.  

Assim com a Biblioteca Real trazida de Portugal com a vinda de D.João VI em 

1808,uma das principais bibliotecas particulares do Brasil que se tem notícia foi a 

coleção de Diogo Barbosa Machado, que nos serve até hoje, ela foi ponto de partida 

para a criação da Biblioteca Nacional. E após três anos de criada, em 1911, o Conde 

dos Arcos funda a primeira Biblioteca Pública, na Bahia. 

 

Oriundas, estas bibliotecas, geralmente de bibliófilos que cultivam ao longo de suas 

vidas uma paixão pelos livros, mantendo suas bibliotecas privadas e cumprindo o papel 

muitas vezes não cumprido pelos órgãos públicos: o de preservar a cultura e as obras 

literárias brasileiras. Têm variedades de títulos, são ricas, com ênfase em literaturas de 

interesse e área de atividade dos seus proprietários. 

 

Às vezes possuem raridades, teses, tem como ponto forte a preocupação de manter as 

coleções completas e atualizadas. Há tendência de serem disponibilizadas para o 

público, muitas vezes tranformando-se em fundações. 

 

BIBLIOTECAS DOS SEMINÁRIOS OU MOSTEIROS 
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Os mosteiros e conventos foram definidos, no período medieval, como bibliotecas: 

mesmo arquitetonicamente pode-se ver a veracidade, pois, em muitos deles os 

armários eram embutidos nas enormes paredes. 

 

Um provérbio então corrente afirmava que “mosteiro sem livros, praça de guerra sem 

armas”. (FONSECA1983, p.83). 

 

Então são essas as bibliotecas monásticas as fontes da ciência e da fé cristã. Eram 

coleções essencialmente particulares, mas que desempenhavam por força das coisas, 

o mesmo papel que tinham representado e que representarão a partir da Renascença, 

certas bibliotecas, isto é, o de instituições públicas. Tanto quanto pode-se dizer que 

elas eram ao mesmo tempo centros de confecção de livros e depósitos de obras 

antigas e modernas, e ainda postos de venda, e de empréstimo. Mas, reservadas 

quase unicamente às necessidades do culto e à curiosidade dos clérigos letrados. 

Os mosteiros beneditinos no mundo inteiro, com a intenção de implantar a ordem de S. 

Bento no Novo Mundo, até então existente em Portugal. 

 

Por isso, foi trazido pelos jesuítas (1549), com a finalidade da expansão da boa 

doutrina, e para a catequização do gentio. Foram grandes fontes de informação e 

cultura religiosa. O Mosteiro de S. Bento da Bahia é o primeiro Cenóbio Beneditino do 

Brasil, é a primeira abadia do Continente Americano. 

 

Suas bibliotecas possuem o segundo maior acervo de livros raros, depois da biblioteca 

nacional. O desenvolvimento do seu acervo tornou-se possível devido às doações de 

livros oferecidos pelas famílias, pelos escritores, e de inúmeras compras feitas pelos 

próprios monges, para atender à formação monástica. 

 

O que determina a especialização dessa biblioteca é a contínua aquisição de materiais 

bibliográficos que versam sobre teologia e Religião. 

 

Seu acervo geralmente é composto de verdadeiras obras raras: incunábulos, 

manuscritos, bulas, mapas, imagens, quadros, plantas, breves papais, seus livros de 

tombo são datados dos séculos XVII, XVIII e XIX. 
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Os manuscritos de grande importância tratam de aforamentos, arrendamentos, 

contratos, arrolamentos de escravos de fazendas, atas, certidões das missas dos 

encargos da Congregação, correspondências dos monges, ofícios celebrados na igreja 

abacial, entre outros. 

  

Alguns seminários foram significativos principalmente por serem os únicos às vezes no 

Brasil colonial como depositários desta grande riqueza do conhecimento, que são os 

livros. O Seminário de Mariana, de Olinda foi um deles 

 

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 

São geralmente criadas pela comunidade, diante das necessidades de estímulo à 

leitura e como forma de apoiar a melhoria da qualidade do ensino, levando às crianças 

e a população das áreas rurais, o acesso  informação e aos jovens dos mais diferentes 

contextos sociais e geográficos, abrangendo tanto as zonas rurais como urbanas. 

Refere-se ao acesso à informação acesso este, visto como fundamental para a 

transformação da realidade e para o pleno desenvolvimento do potencial individual e da 

cidadania. 

 

O público alvo é composto por crianças e jovens que vivem em diferentes contextos 

sociais e geográficos: zona rural e nas cidades. 

 

Essa conceituação torna-se importante para o entendimento da biblioteca comunitária 

como uma peça para criar mecanismos no processo de co-alinhamento da indigência 

cultural à indigência econômica de grande parte da população. 

 

A biblioteca comunitária deve ser vista como instrumento capaz de atender e dar 

suporte cultural diante da complexidade sócio-econômica, política e educacional, onde 

ela às vezes supre as deficiências na base escolar primária até o sistema universitário. 

 

BIBLIOTECAS POPULARES 

 

Podem ser consideradas também públicas, comunitárias ou populares para alguns 

autores. Muito apreciadas por Paulo Freire, atende a população em sua totalidade, 
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geralmente mantidas pelo setor público, governos estaduais e municipais, também às 

vezes pela comunidade, como se pode ver em seguida com as bibliotecas de extensão. 

 

Ela surge da iniciativa da sociedade civil, tendo em vista a dificuldade dos estudantes e 

moradores no acesso à leitura, geralmente é acatada, com a aceitação e mobilização 

da comunidade. 

 

Os benefícios são eminentes: aprender a ler, ter acesso fácil à pesquisa e informação; 

politizar, conscientizar, educar a população, e também zelar pelo meio ambiente, 

direitos e deveres de cidadãos. 

Seus objetivos são: democratizar a leitura e a informação; incentivar e formar novos 

leitores; capacitar a população para os novos moldes da sociedade; atingir assim maior 

número de leitores e sócios, aumentar o número de leitores participantes da biblioteca 

popular. Ela deve realizar ainda palestra com temas pertinentes como: educação 

popular e cidadania, saúde, meio ambiente, entre outros. 

 

Exemplo como da Biblioteca Popular Paulo Freire (BPPF), no Rio de Janeiro, tem como 

objetivo principal resgatar a dignidade e o sentido de cidadania dos moradores. 

 

Este projeto procura estimular e proporcionar a conscientização da importância do 

acesso à informação, educação, cultura e cidadania. Sua relevante ação é o trabalho 

de orientação á criação de novas bibliotecas populares, aos professores e 

comunidades interessadas na idéia da biblioteca comunitária ou popular. 

 

 

BIBLIOTECAS DE EXTENSÃO (sucursais fixas, móvel, caixa-estante ambulante e 

volante). 

 

A finalidade ou função é de cobertura de vazios bibliográficos territoriais e ou 

circunstanciais. O seu público sem acesso a estruturas fixas, por excesso de distância, 

acidente geográfico, confinamento compulsório. Deve-se observar que as ditas 

bibliotecas comunitárias e populares têm as mesmas características de bibliotecas, no 

entanto são mantidas por comunidades. Como seu propósito maior, essas bibliotecas 

devem disponibilizar a leitura através da Biblioteca móvel, estimulando o hábito e a 

curiosidade intelectual e o sentido de análise crítica dos estudantes contribuindo para o 
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acesso á informação, possibilitando o acesso ao acervo literário e diferente formas de 

material, difundindo a cultura local, regional e nacional. Levar os livros as comunidades, 

incentivar a participação dos alunos na construção do saber. Despertar o gosto pela 

leitura, motivar os alunos nas buscas e pesquisa, assim atendendo às suas 

necessidades, facilitando o acesso à informação, sendo mais uma forma de educação 

continuada. 

 

Possibilitar seus familiares o acesso à obras de qualidade representativa da literatura, e 

aproximar assim uma população considerada excluída do circuito cultural. 

 

Os projetos de bibliotecas móveis proporcionam estimular a criatividade, a curiosidade 

intelectual e o sentido crítico dos estudiosos, contribuindo para sua educação, prazer e 

informação, motivando-os para as consultas naquelas visitas periódicas da biblioteca, 

como meio de informação e formação contínua. 

 

A biblioteca móvel estará para a comunidade com um acervo de obras de literatura e 

leitura infanto-juvenil, obra de consulta, referência, almanaques, livros, revistas e 

jornais, brinquedoteca, história, televisão e vídeo, além de um calendário de visitas e 

programação variada, outras atividades a orientação à leitura, investigação 

individualizada, consulta silenciosa e trabalhos. 

 

A carência das populações de acesso ao livro e a leitura, além da impossibilidade de 

ter uma biblioteca, escolas e das populações rurais, torna-se necessário optar pelo 

rodízio do acervo, isto é levar os livros onde o acesso à informação é precário. 

 

Levar o livro de leitura às escolas e comunidades localizadas em sertões, onde não 

existe nenhuma possibilidade e disponibilidades de acervo, seja; literatura didática, de 

lazer, informativa ou cultural. 

 

O objetivo desta biblioteca é de levar a informação a locais distantes de acesso ao 

conhecimento, e a melhoria do desempenho de crianças e jovens frente ao incentivo à 

leitura e a compreensão do texto para o usuário da zona rural. 

 

Seu acervo é móvel, pode ser em carros, ônibus, lombo de animais dentro de  caixas e 

baús, estantes, que percorrem as regiões em sistema de rodízio, com pessoas 



 36

responsáveis por todo material que estiver sob sua guarda. Geralmente esses projetos 

são inscritos no Ministério da Educação e Cultura - MEC. 

 

Como propósito maior esta biblioteca visa disponibilizar a leitura. 

 

BIBLIOTECAS HÍBRIDAS 

 

É aquela que possui em seu acervo publicação em papel e forma digital (com diversas 

modalidades de acesso aos artigos). 

 

Para Garcez (2002, p. 44),  o conceito de biblioteca híbrida parece ser o mais 

adequado para satisfazer as atuais necessidades informacionais de transição pelas 

quais as bibliotecas convencionais vêm passando, e ela vem conciliar os tipos de 

atividades desenvolvidas pelos cursos a distância. 

 

O nome biblioteca híbrida deve refletir o estado transacional da biblioteca, que hoje não 

pode ser nem completamente impressa nem completamente digital. 

 

A sua importância no atendimento dos vários tipos de usuários dos cursos a distância, 

por meio da flexibilização dos bens e serviços oferecidos e da integração dos suportes 

impresso e digital, nesse momento de transição por que passam as bibliotecas 

convencionais. 

 

Para Ramos, (1999), as bibliotecas híbridas devem propiciar uma vasta gama de 

interface, compartilhamento de recursos, incluindo diferentes tipos e formatos, descritos 

a seguir: 

 

� Catálogo regional virtual unificado (web), CD-ROMs e disquetes offline, de 

redes, serviços completos de textos impressos, sistemas de reservas 

eletrônicas, grupos de dados remotos nos centros comunitários, grupos remotos 

em universidades, grupos de dados remotos comerciais, documentos baseados 

na WEB, de bibliotecas e instituições, jornais eletrônicos remotos, livros 

eletrônicos, locais e remotos, livros:para referências e disponíveis para 

empréstimos entre bibliotecas, jornais impressos, coleções especiais, mapas, 

slides, gravações de áudio e vídeo. 
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� Segundo o mesmo autor, é muito importante integrar estas mídias e acabar com 

a incompatibilidade entre várias fontes de informações, devido inúmeras 

estruturas de direção e de fundos, podendo haver união entre as bibliotecas 

públicas, acadêmicas, museus e arquivos, entre o governo, setores acadêmicos, 

comerciais, editores e fornecedores de dados. 

 

� A biblioteca tem um papel no mundo digital assim como no mundo impresso, 

não apenas excluindo o acesso ao livro, mas encorajando caminhos de acesso à 

qualidade da informação, nessa era da explosão documental. 

 

� O compartilhamento de recursos (informacionais e tecnológicos) é o único meio 

para enfrentar a situação presente e para conhecer as demandas de usuários 

das bibliotecas, assegurando acesso aos recursos disponíveis em várias 

bibliotecas, acadêmicas, especiais e públicas. 

 

� O termo flexibilidade das bibliotecas híbridas descreve a habilidade que ela  tem 

para oferecer diferentes bens e serviços, de acordo com as necessidades 

individuais e grupais de seus usuários. 

 

� O processo de prestação de serviços para cada tipo de usuário da biblioteca 

híbrida: essas unidades de informação devem possuir operações diferenciadas 

para cada tipo de usuário (eficácia) uma vez que estes possuem necessidades e 

expectativas individualizadas. 

 

� Elas terão que se adaptar aos novos tempos para ir ao encontro das 

necessidades dos novos usuários deste inicio de século, e para isso as 

bibliotecas híbridas têm seu papel inovador nessa fase transacional. 

 

� Tipos de usuários: são eles: presencial, pesquisadores, alunos, professores das 

instituições de ensino, usuários que se encontram distantes geograficamente 

das bibliotecas, mas estão inseridos nos programas de ensino, pesquisa e 

extensão das instituições educacionais. 

 



 38

� Usuário remoto, que são pesquisadores e profissionais liberais que podem ou 

não ter vinculação com a instituição provedora; o contato pode ser virtualmente, 

por correio eletrônico, telefone e fax. 

 

� Bibliotecas participantes e cooperantes, elas utilizam e disseminam os serviços 

prestados pelas bibliotecas provedoras das redes e as cooperantes alimentam 

essas bases. Elas usam todos os recursos locais, regionais, eletrônicos e 

impressos, bem como disponibilizam os bens e serviços solicitados enviando a 

informação por fax, e-mail e correio, de acordo com a demanda informacional. 

 

De acordo com Ramos (1999), os bibliotecários ainda não se conscientizaram da 

importância do fator tempo na obtenção da informação pelos usuários nos dias de hoje, 

com as bibliotecas híbridas. 

 

BIBLIOTECAS DIGITAIS 

 

Biblioteca que tem como base informacional conteúdos em texto completo em formatos 

digitais, livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros, que estão armazenados e 

disponíveis para acesso, segundo processos padronizados, em servidores próprios ou 

distribuídos e acessados via redes de computadores em outras bibliotecas ou redes de 

bibliotecas da mesma natureza. 

 

(Digital forma de codificação de objetos do mundo real por meios de dígitos binários). 

Trata-se de um conjunto de mecanismos eletrônicos que facilitam a localização da 

demanda informacional, interligando recursos e usuários. 

 

Bibliotecas cujos conteúdos estão em forma eletrônica e digital e são acessados 

localmente ou por meio de redes de comunicação. 

 

Biblioteca Digital tem como base informacional conteúdos em texto completo em 

formatos digitais – livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros que estão 

armazenados e disponíveis para acesso, segundo processos padronizados, em 

servidores próprios ou distribuídos acessados via rede de computadores em outras 

bibliotecas ou redes da mesma natureza. 
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O conceito biblioteca digital aparenta algo revolucionário, mas, na verdade, ele é 

resultado de um processo gradual e evolutivo. Segundo a Association of Research 

Libraries (ARL), existem várias denominações para bibliotecas digitais, termos como 

biblioteca eletrônica e biblioteca virtual que são sempre utilizados como sinônimos: 

 

• O termo biblioteca digital enfatiza que os acervos encontrarem-se registrados 

em meio eletrônico; 

• Bibliotecas digitais enfatizam o fato de a informação encontrar-se codificada em 

base digital; 

• Assim como de o fato do sistema  utilizar tecnologias de realidade virtual, isto é 

para alguns autores nesse tipo de biblioteca a informação não está presente no 

servidor onde se encontra na biblioteca, mas em outros servidores remotos. 

Portanto, esse tipo de biblioteca encerra um conjunto de links. 

 

O surgimento da Biblioteca Digital no Brasil, é um momento importante. Com o advento 

da Internet, ganha força a necessidade de bibliotecas virtuais, elas tornam-se um 

instrumento poderoso de distribuição, cooperação e acesso ao conhecimento, 

atendendo e servindo de foco agregador a uma comunidade segmentada, distribuída 

geograficamente.  

Na última década, as bibliotecas digitais tiveram significativo impacto no setor de 

biblioteca e informação, notadamente na América do Norte. No Brasil, o que 

proporcionou seu desenvolvimento foi o rápido avanço da internet, e posteriormente um 

grande número de bibliotecas automatizadas que resultou na ampliação do número de 

bibliotecas digitais, nas quatro categorias: ciência e tecnologia, educação, literatura e 

humanidades, história e política. 

 

Endereços de Bibliotecas Digitais:  

 

http://prossiga.ibict.br                                       www.google.com.br 

http://www.prossiga.br/bvtematicas/                 www.yahoo.com    

www:prossiga/embrapa/agropecuária/             www.excite.com 

www.prossiga.br/fem-unicamp/biomédica/       www.terravista. pt 

www.binac.nceufrj.brcienciassociais/               www.cade.com.br 

www.cjf.gov.br./bvirtual/                                    www.zipmail.com.br 
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Fonte: Bibliotecas digitais: saberes e práticas. Organizadores, Carlos Marcondes, Helio Kuramoto, Lídia 
Toutain, Luis Sayão. Salvador: EDUFBA,IBICT, 2005, 278 p. 

 

 

BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 

Podem também ser considerados sinônimos das bibliotecas digitais ou digitalizados 

As bibliotecas virtuais são coleções organizadas de documentos eletrônicos, onde cada 

fonte de informação possui dois atributos relativos ao seu conteúdo e os que 

identificam de forma descritiva o documento. 

 

As bibliotecas virtuais temáticas são coleções referenciais que reúnem e organizam 

informações, presentes nas determinadas áreas do conhecimento. Elas são 

desenvolvidas por instituições especializadas que desejam organizar e difundir seus 

conteúdos temáticos. 

 

O advento da internet e sua popularização nos anos 90 imprimiram uma nova mudança 

no conceito de biblioteca desta vez, diversa da ocorrida nos anos 60: a “grande rede” 

apropriou-se do termo biblioteca – agregando-lhe a palavra virtual – sugerindo um 

organismo vivo, dinâmico, afinado com o tempo e o espaço da informação, e não como 

um sucedâneo para neutralizar a idéia estática de depósito de livros. 

 

Nesse cenário de mudança, faz-se necessário um exame do futuro profissional em 

biblioteconomia, situando-o neste novo ambiente e mercado de trabalho. O bibliotecário 

deve mostrar não só o papel de um arquivista eletrônico, mas também o de navegante 

do conhecimento da rede de dados da biblioteca. Este bibliotecário irá continuar a 

adquirir, organizar, preservar e acessar a informação, mas também terá que ser o 

administrador da informação eletrônica. 

 

Esta biblioteca é uma coleção de livros, textos e informações textuais representadas de 

diferentes formas disponíveis de maneiras organizadas, catalogadas segundo padrões 

especificados pela Ciência da Informação na rede de telecomunicações. 

 

Biblioteca virtual não é o termo mais apropriado, mas terminou sendo o adotado, como 

um nome fantasia para aquilo que se entende ser mais adequadamente um centro de 

referência digital (PRETTO 1999). 
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Serviço que reúne informações antes dispersa que são capturadas, organizadas, 

sistematizadas, integradas e disponibilizadas em rede. Consiste de dados e metadados 

relativos a documentos, pessoas, instituições, serviços e objetos existentes nas mais 

diversas formas. As informações podem ser apresentadas mesclando texto e 

multimídia imagem, som e vídeo  ( ARRUDA 2002). 

 

Bibliotecas virtuais nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da informação, sites: 

 

www.bibliotecavirtual.com.br 

www.altavista.com.br 

www.inep.gov.br 

www.ibict.br/bib/virtual  

http://prossiga.ibict.br/bibliotecas 

www.senado.gov.br/bdtextual/bib/home.htm 

 

INTERNET 

 

A internet é uma interconexão de redes de informática que permite aos computadores 

comunicar-se diretamente. O termo refere-se a uma interconexão em particular de 

caráter planetário e aberto ao público, que conecta redes de informática de organismos 

oficiais, educativos e empresariais. Também existem sistemas de redes menores 

(intranet) geralmente para o uso de uma única organização. 

 

Em qualquer computador pode ser instalado um programa que permite o acesso a 

internet. Para esse acesso, o usuário precisa ter uma conta junto a um dos muitos 

provedores que existem hoje no mercado. O provedor é o intermediário entre o usuário 

e a internet. 

 

Ela funciona como uma rede de redes e não como uma rede de computadores. 

Portanto a internet não tem dono ou uma empresa encarregada de administrá-la. Cada 

rede individual conectada à internet pode ser administrada por uma entidade 

governamental, uma empresa ou uma instituição educacional, portanto, cabe-se  a 

observar internet como um todo mas, não tem poder central. 
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O caráter democrático permite que novas redes sejam constantemente conectadas à 

internet, o que explica seu contínuo crescimento. Esse crescimento aumentou em 

virtude do interesse comercial na internet e deve-se principalmente ao surgimento do 

programas,ou também software, o browser, que permite a navegação gráfica, 

facilitando muito o uso da internet. 

 

Para Levy (1999), a world wide web, como sua tradução diz na verdade uma grande ou 

ampla rede mundial de informação. Como diz o referido autor que ao se penetrar no 

universo da web, descobre-se que ele constitui não apenas um imenso “território” em 

expansão acelerada de informação, mapas, filtros, seleções. Pode-se achar 

praticamente tudo na internet. 

 

A web foi a grande responsável pela popularização da internet. A linguagem HTML, 

aberta e não-proprietária, foram assimiladas rapidamente e permitiu a construção de 

milhares de sites, que logo se tornarão milhões. 

 

A Internet atualmente é considerada a rede das redes, ou seja, e de computadores de 

abrangência mundial que interliga os mais diferentes sistemas computacionais e redes 

e possibilita por meio de protocolos padronizados, tais Transmission Control Protocol 

(TCP) e Internet Protocol (IP), a troca de dados entre eles. 

 

 

 

4     A EDUCAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL: DAS QUESTÕES SOCIAIS PARA 

AS QUESTÕES POLÍTICAS – UM ELO PARA A CIDADANIA. 

 

Um dos mais importantes ideais da modernidade é, sem dúvida, a igualdade civil entre 

todos os indivíduos dotados de razão, agora transformados em trabalhadores livres e 

cidadãos autônomos. Este era o ideal de construir, e conquistar a emancipação política 

e autonomia moral, que fazem qualquer homem um indivíduo livre e um cidadão. As 

questões sociais precisam ser cultivadas e difundidas para atingir a todos através da 

educação e da comunicação. 
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Para Belloni, (1998), o direito à educação deveria ser universalizado, atingindo a todas 

as crianças que deveriam ser alfabetizadas para ler textos (sagrados e profanos) e ser 

treinadas para conhecer os saberes e as técnicas desenvolvidas pela humanidade. 

 

 Para Belloni, (1998),que  sugere referindo-se ao rumo de uma pedagogia pós-moderna 

“ o direito à comunicação corresponde à criação de um novo espaço público de 

discussão livre e pública” no sentido transparente, identificado com o direito de 

expressão das opiniões do cidadão emancipado e esclarecido  e com o dever de exigir 

a “publicização”(transparência) dos negócios do Estado. 

 

A universalização da educação, realizada pela escola pública e laica, é um projeto 

iluminista como o é livre a expressão de idéias, consagrada na imprensa livre e 

independente. Do mesmo modo, a sociedade moderna é um projeto de saber. 

 

Na modernidade, a escola agora é apenas mais uma entre muitas outras agências 

especializadas na produção e disseminação da cultura. Em concorrência com as 

diferentes mídias, a escola tende a perder terreno e prestígio no processo mais geral 

de transmissão da cultura e particularmente no processo de socialização das novas 

gerações, que é sua função específica. Num mundo cada vez mais aberto e povoado 

por máquinas que lidam com o saber e com o imaginário, a escola apega-se ainda aos 

espaços e tempos “fechados” do prédio, da sala de aula, do livro didático, dos 

conteúdos curriculares extensivos, defendendo-se da inovação. 

A pós-modernidade é algo fugidio, difícil de discernir. Pode-se considerar a pós-

modernidade como certa “dominante cultural”, típica do capitalismo tardio, disseminado 

por todo o planeta; ou como um “novo paradigma,” o conhecimento. LEVI, (2003). 

Essa nova cultura “pós-moderna” constitui o estilo de vida próprio do capitalismo 

contemporâneo e toma formas diferentes segundo as socioculturais. 

 

Já na América Latina, no Brasil e no México, por exemplo, se tem culturas híbridas, nas 

quais coexistem, adaptam-se e transformam-se muitos elementos da modernidade, 

sentimentos e lealdades pré-modernos e situações comunicacionais de alta tecnicidade 

e de caráter “pós-moderno”.  
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O campo da educação confronta-se agora com mais uma crise de paradigmas: ainda 

não temos bibliotecas e já temos computador. Ainda não aprendemos a lidar com a TV 

e já chega a multimídia. Como recuperar o tempo perdido? Pela Internet? 

 

Pode-se sintetizar ao longo do relato acima dizendo que a escola do futuro tem de 

realizar a promessa moderna, iluminista, de emancipação, integrando-se ao universo 

da cultura pós-moderna: isso significa escola para todos com qualidade, isto é, com 

tecnologia  educação para o uso das mídias. 

 

Conforme Preto (1996), a escola ainda não conseguiu integrar os bens culturais 

produzidos pelas mídias, e que são consumidos pela maioria das crianças, consumo 

este desigualmente distribuído entre grupos sociais. A escola de qualidade terá que 

integrar novas tecnologias de comunicação de modo eficiente e crítico, sem perder de 

vista os ideais humanistas da modernidade. 

 

O campo de educação enfrenta mais um desafio de constituir-se em espaço de 

mediação entre a criança e o meio ambiente tecnificado e povoado de máquinas que 

lidam com a mente e o imaginário. 

 

Cabe à escola não só assegurar a democratização do acesso aos meios técnicos de 

comunicação os mais sofisticados, mas, ir além e estimular, dar condições, preparar as 

novas gerações para a apropriação ativa e crítica dessas novas tecnologias. 

É função de a educação formar cidadãos livres e autônomos, sujeitos do processo 

educacional: professores e estudantes identificados com seu novo papel de 

pesquisadores, num mundo cada vez mais informacional e informatizado. 

 

Uma nova pedagogia já está sendo inventada, que concebe as tecnologias como 

meias, linguagens ou fundamentos das metodologias e técnicas de ensino, sem 

esquecer de considerá-las como objeto de estudo e reflexão, assegurando sua 

integração crítica e reflexiva aos processos educacionais, PRETTO (1996). 

 

A nova pedagogia deve permitir a apropriação dos saberes e das técnicas, 

incorporando-os à escola de modo a valorizar a cultura dos alunos e a criar 

oportunidades para que todas as crianças tenham acesso a esses meios de 
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comunicação. Humanizar as máquinas de comunicar, dominá-las, sujeitando-as aos 

princípios emancipadores da educação, eis aí o desafio que está posto. 

 

A escola que hoje temos não é a escola que queremos ou a que a maioria da 

população quer, já que não atende às expectativas da sociedade ou de uma 

determinada comunidade; muito pelo contrário, a estrutura escolar que aí está não 

responde ás necessidades individuais e muito menos aos anseios da coletividade.  

 

Para superarmos um modelo de ciência do passado, é perfeita a respectiva de Maria 

Cândida Moraes (1997), relativamente à busca de um modelo educacional mais 

integrativo e de ações práticas que possibilitem ao aluno ampliar e transcender os 

limites de uma educação puramente formal para uma educação planetária, rompendo 

os obstáculos e barreiras para um sistema de trocas recíprocas, a partir das mudanças 

na área educacional. A autora acredita “na existência de um diálogo interativo entre o 

modelo científico, as teorias de aprendizagem e as práticas pedagógicas 

desenvolvidas,” e continua justificando: Na prática do professor, encontra subjacente 

um modelo de educação e um modelo de escola, fundamentados em determinadas 

teorias do conhecimento. Ao mesmo tempo em que o modelo educacional é 

influenciado pelo paradigma da ciência, aquele também o determina. A atuação do 

professor traduz sua visão de educação, a teoria da aprendizagem que fundamenta a 

sua ação contém as explicações que ele crer que o indivíduo aprende e determina o 

modelo pedagógico adotado pela escola. 

 

Maria Cândida, (2002) defende, ainda, um novo modelo educacional como um 

movimento dinâmico do vir-a-ser, de processo de construção de conhecimento em 

oposição a um conhecimento estático, fragmentado: uma ciência do passado produz 

uma escola morta, dissociada da realidade do mundo e da vida. Uma educação sem 

vida produz seres incompetentes, incapazes de pensar, construir e reconstruir 

conhecimento e realizar descobertas científicas. Uma educação antiquada,leva o 

indivíduo a pensar que os ensinamentos científicos, como fatos isolados e 

independentes. Umas escolas mortas, voltadas para uma educação do passado, 

produzem indivíduos incapazes do autoconhecimento como uma fonte criadora e 

gestora de sua própria vida, da autoria de sua própria história. Edvaldo Machado 

Boaventura (1998) escreveu um artigo em que aborda o tema educação numa 

perspectiva planetária, cujos traços essenciais apontam para uma direção comum com 
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o pensamento de Moraes (1997), na busca de uma educação básica: partindo da 

educação de base escolar, formal e sustentada pelo Estado, ainda muito precária ou 

mesmo inexistente, principalmente no interior dos municípios, podem-se projetar uma 

educação na perspectiva planetária pelas suas múltiplas manifestações. 

Planetariamente, é preciso considerar o currículo como uma busca de paz e uma 

conquista dos direitos humanos, do homem-infante, criança, adolescente, adulto e 

idoso e da mulher cidadã prestante com acesso e sucesso às carreiras e às ocupações 

do mercado de trabalho. (MORAES, 1998). 

 

A ineficiência do ensino se manifesta em diferentes aspectos, dentre eles o de uma 

insatisfação generalizada de pais e alunos com os resultados obtidos pela escola, e 

implica a necessidade de uma profunda revisão na maneira de ensinar e aprender, de 

mudanças nas práticas pedagógicas dos professores, a partir de sua formação inicial. 

Há necessidade de se encontrar novos caminhos, e uma possibilidade bastante viável 

a proposição de um novo paradigma, como explica Moraes (1997), que reconheça as 

conexões existentes entre os processos do pensamento e de construção do 

conhecimento e suas relações com o contexto sociocultural, numa visão holística, 

global, sistêmica da educação, dentro de uma perspectiva planetária. Para Edivaldo 

Machado Boaventura, um dos efeitos dessa abordagem planetária é a adaptação dos 

currículos escolares às novas realidades contemporâneas a educação na perspectiva 

planetária como corrente de pensamento torna-se uma abertura maior para o currículo 

e uma ação que influencia métodos, enfoques, conteúdos de ensino e aprendizagem 

as alternativas propostas aos alunos não podem ser as mesmas dos últimos anos.  

 

O acesso às informações e ao conhecimento exige um sistema educacional dinâmico, 

aberto e que responda satisfatoriamente aos interesses da sociedade. Repetir aquilo 

que foi ensinado não será suficiente para permitir o acesso à sociedade do 

conhecimento. Novos papéis para o professor e para o aluno, com ênfase, sobretudo 

na criatividade, estão destinados a esses sujeitos, como explica Ubiratan D’ Ambrosio, 

(1998, p.34):”sem dúvida, aquele professor que vê passar informação, ensinar algo, 

repetir conhecimentos  feitos e congelados, e cobrar aquilo que ensinou, está com os 

dias contados”. O novo perfil do professor é fundamentalmente o de um facilitador da 

aprendizagem do aluno e de um companheiro na busca do novo. (D’Ambrosio, 1998, p. 

34) 
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Desse modo, D’ Ambrosio destaca que esses novos papéis, desejáveis para professor 

e aluno, necessitarão de mudanças conceituais na educação, devendo o sistema 

educacional centralizar suas ações nos seguintes objetivos: 

 

1) possibilitar a cada indivíduo atingir seu potencial criativo; 

 

2) estimular e facilitar a ação comum com vistas a viver em sociedade e exercer a 

cidadania. 

 

E tudo isso altera o modo tradicional de ensinar e aprender. Se o ensino deixou de ser 

visto como transmissão de conhecimento, pronto e acabado, e aprender deixou de 

significar receber informações e repetir sem refletir. O professor deixou de representar 

uma figura passiva, assim com o aluno, para juntos assumirem uma posição ativa, 

crítica, consciente, que os tornem capazes de selecionar ações e conduzi-las, com 

sucesso, nas relações de ensino e aprendizagem. 

 

Não existem para tanto fórmulas mágicas ou receitas, sendo necessárias  mudanças 

de postura do professor, uma disposição para enfrentar novos desafios, pois, segundo 

o psicólogo social Kurt Lewin, citado por Diaz & Pereira (1977, p. 306), para que uma 

pessoa ou um grupo de pessoas mude de idéias e hábitos, deve atravessar um 

processo de três etapas: “descongelamento do sistema atual de idéias, reestruturação 

do sistema em outras bases e recongelamento do novo sistema  de idéias e hábitos”, o 

que implica estar atento  ao processo  e aprendizagem em sala de aula. Essas etapas 

serão vivenciadas pelas pessoas a partir das oportunidades ou das experiências que 

facilitem o reexame das idéias atuais, através dos processos de reflexão e discussão, 

para que possam ser colocadas em práticas novas idéias novas formas de pensar e 

fazer, de maneira estável.  

Assim, é de suma importância repensar com bastante atenção o papel da escola como 

único espaço de construção do saber, sem perder de vista a idéia de que, a educação 

acontece também fora do âmbito escolar, podendo caracterizar-se de maneira 

significativa e ser bastante expressiva. Neste contexto, a avaliação educacional tem um 

papel fundamental, uma vez que um processo avaliativo consistente e coerente com os 

princípios educacionais fornece subsídios aos educadores e aos administradores 

educacionais, visando ao redimensionamento da ação educativa e à revisão da função 

social da escola. 
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Para Orlando Pilati (1995), o cenário atual da educação no País é caracterizado pela 

quase universalização das matrículas no ensino fundamental. Sabemos que os 

problemas enfrentados pela escola pública são inúmeros. 

 

Alguns dos motivos do fracasso escolar encontram-se no próprio sistema educacional. 

Se, por um lado o Brasil esta perto de conseguir a universalização das matrículas no 

ensino fundamental, por outro, a manutenção das crianças na escola até a conclusão 

do ensino básico está longe de ser alcançada. Este paradoxo está necessitando ser 

investigado e devidamente analisado, um processo avaliativo do nível de ensino é 

fundamental para entender o problema. 

 

Com o objetivo de avaliar a situação, as estratégias e os resultados dos sistemas 

educacionais vigentes e ainda visando alcançar a melhoria na qualidade do ensino, foi 

criado o Sistema Nacional de Avaliação Básica SAEB que, de acordo com Pilati, foi 

desenvolvido em torno de três eixos: democratização da gestão; valorização do 

magistério e qualidade do ensino. Um sistema de avaliação em larga escala como o 

SAEB necessita ser dirigido no sentido de congregar professores pesquisadores das 

universidades e dos centros de pesquisa pelo envolvimento das instituições em todo o 

processo: planejamento, execução e análise dos dados, e não de forma isolada com 

vem ocorrendo nas aferições realizadas. 

 

Este envolvimento universidade-ensino fundamental requer da primeira, além da 

revisão das políticas de formação profissional, o reconhecimento da responsabilidade 

na parceria pela construção da qualidade da escola pública, uma vez que a instância 

universitária constitui-se em espaço de produção, difusão e crítica de conhecimentos 

sistematizados. 

“A crise do sistema educacional não pode ser solucionada apenas pela inclusão de 

novas tecnologias da informação, mas, por uma recondução do processo de ensino 

aprendizagem (virtualização / atualização)”. (PALÁCIOS, 1998).  
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5     CONCLUSÃO 

 

Assim uma reflexão crítica do papel das bibliotecas enquanto centro especializado de 

informação é imperativa. Seu desempenho em dimensão essencial que é sociopolítico, 

visto que nenhuma informação é neutra, mas produzida para circular e funcionar como 

o que tem sanção histórica de verdade. 
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Esta reflexão é feita compreendendo as mudanças que se processaram — e continuam 

se processando — irreversivelmente no mundo, desde fins da década de 80, no 

tocante à vida política e institucional, à produção de bens e serviços, às relações de 

trabalho, ao imperativo dramático da sobrevivência de largas faixas da população nos 

países pobres e nos ditos em desenvolvimento ou emergentes, como o Brasil, ao jogo 

dos centros financeiros hegemônicos, ao impacto das tecnologias, como as de 

informação e comunicação, que não só eliminam barreiras físicas e temporais, mas 

transformam as condições de produção do conhecimento e até a própria noção de 

conhecimento — enfim, em meio a todas essas mudanças, é que assume importância 

crescente o papel do profissional bibliotecário, como parceiro dos educadores. 

 

Na sociedade a que serve, a biblioteca deve influir no acesso eqüitativo à informação e 

também ao acesso igualitário à educação. Ela deve contribuir, através de um trabalho 

conjunto com instituições congêneres, provedores de informação e comunidade, para 

uma política que possibilite o acesso à informação e ao desenvolvimento de um novo 

paradigma de seu papel de uma comunidade eletrônica em constante evolução.  

 

Além disso, a comunidade se apoiará na informação obtida pelos meios eletrônicos 

oferecidos pela biblioteca para expressar sua identidade cultural e disponibilizar sua 

herança cultural para membros da própria comunidade ou aqueles interessados neste 

campo de estudo. Pode-se compatibilizar o livre acesso público à informação numa 

biblioteca digital com um forte mercado, capaz de gerar investimento em pesquisa, 

educação e editoração, numa economia em que o conhecimento é uma espécie de 

capital. 

A biblioteca digital irá preencher o papel tradicional da biblioteca como instituição 

pública, apoiando o interesse público na aprendizagem, assim como facilitando debates 

democráticos. 

 

A biblioteca virtual do futuro enfrenta e deverá enfrentar desafios cada vez maiores, 

então como se aplicar esta tecnologia para ajudar a sociedade, no aprimoramento 

educacional, no desenvolvimento sociocultural do País, na democratização no acesso à 

informação, enfim, a biblioteca será peça fundamental na garantia do livre fluxo da 

informação e sua disponibilidade para todos. 
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Considerando a biblioteca no contexto educacional tentou-se mostrar neste trabalho a 

grande contribuição ou mesmo o papel da biblioteca como objeto intrínseco à 

educação, sendo esse um suporte, indispensável à educação e cidadania, ela como 

fonte de conhecimento e de informação insubstituível, um imprescindível depositário do 

saber. 

 

Paralelo que deve sempre caminhar junta Escola/biblioteca, os educadores, diretores, 

bibliotecários tornando-se verdadeiros parceiros, evitando barreiras e facções 

existentes no ambiente educacional.  

 

Foram enfatizadas as mais novas características e tipos de bibliotecas, evidenciando-

se a importância de armazenamento, ordenação da informação e do conhecimento na 

pós-modernidade, onde as tecnologias são imperativos para a difusão da informação, 

essas novas bibliotecas híbridas: digitais, virtuais do mundo presencial e eletrônico. 

 

Existem trabalhos sobre bibliotecas escolares dos 1º e 2º graus, onde são mostrados 

os conflitos, deficiências dessa relação escola pública e biblioteca. Problemas como: a 

carência de bibliotecas na rede pública de ensino, a falta da presença  do profissional 

bibliotecário, acervo e indisponível e distante de atender às necessidades dos alunos e 

professores. 

 

Portanto, devem-se abrir as portas das bibliotecas, sejam elas infantis, escolares, 

públicas, especializadas, universitárias, nacionais, deixando o leitor caminhar. E com 

seu toque sutil desperte ele o acervo, muitas vezes morto, transformando o possível 

mofo em perfume de vida, com um centro de informação dinâmico e atuante, no mundo 

presencial e virtual. 

 

 

 

                             REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Osvaldo F. de.  Sociedade e biblioteconomia. São Paulo: Polis APB, 
1997.  129 p. 
 



 52

ALMEIDA, Paulo H. Mudanças nos métodos de ensina diante das novas tecnologias.  
Bahia Análise & Dados. Salvador: SEI, v.9n.1, p.44-50,jul.1999. 
 

ALTHUSSER, Luisi.  Aparelhos ideológicos do estado. 2 ed. Rio de Janeiro: Graal, 
1985. 129 p. 
 

BELLONI, Mª Luiza. A mundialização da cultura. Revista Sociedade & Estado, v. 
09,nº1/5, 1994,  
 

BIBLIOTECAS digitais: saberes e práticas. Organizadores Carlos H. Marcondes, Helio 
Kuramoto, Lídia Toutain, Luis Sayão. Salvador: EDUFBA, Brasília: IBICT, 2005. 278 p. 
 

BOAVENTURA, Edivaldo Machado.  Políticas Municipais de educação. Salvador: 
EDFBA, 1996.  152 p. 
 

 ______Pela causa da educação e da cultura. Salvador: SEC,  1984.  226 p. 
 

BOBBIO, Norberto.  O Futuro da democracia. S. Paulo: Paz e Terra. 1992. 
 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. S. Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 

CASTRO, César. História da biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000. 
288p. 
 

CORTEZ, Maria Tereza. Centro de documentação: implantação. São Paulo: 
M.T.Cortez, 1987, 111 p. 
 

FONSECA, Edson Nery da.  A Biblioteconomia brasileira no contexto mundial.  Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, INL, 1979. 112 p. 
 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São 
Paulo: Autores Associados - Cortez, 1982. 96 p. 
 

GALVÃO, Ramiz. Frei Camilo de Monteserrate; Estudo bibliográfico. Anaes da 
Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, v. 12, jan./dez. 1889. 320 p. 
 

GARCEZ, Eliane M. Stuart. Biblioteca híbrida: um novo enfoque no suporte à 
educação a distância. CI, INF. Brasília, v.31, n.2, p. 44-51, maio/ago.2002. 
 

LEVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 

 
LUBISCO, Nídia Ma. L. Bibliotecas: Tipos e características. IN; Textos didáticos  
n º. 1. Salvador: UFBA/EBD, 1998. 
 



 53

MARCUSE, Herbert. Novas formas de controle. In: Ideologia da sociedade industrial. 
Rio: Zahar,1967 
 

MILANESI, Luis. Biblioteca.  São Paulo: Ateliê Editorial, 2002. 115 p. 
 

MORAES, Maria Cândida. A educação no Brasil. São Paulo: Atlas, 1997. 
 

MORAES, Rubens Borba de.  O problema das bibliotecas brasileiras. Brasília: 
ABDF,1983. 38 p. 
 

NOVAES, Ivan Luiz.  A gestão democrática da escola pública. Bahia 
Analisa&Dados. Salvador: SEI, v.9,n.1, p. 14-19, lu. 1999. 
 

PALACIOS, Marcos. Internet como ambiente de pesquisa. Revista da FAEEBA. 
Salvador: UNEB/Faculdade de Educação, v.5, n. 6,jul./dez. 1996. 
 

PILATI, Orlando. O SAEB e a avaliação do ensino de matemática da 1ª a 7ª séries.  
In: SEMINÁRIO NOVAS PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO METEMÁTICA NO 
BRASIL. Brasília: INEP/MEC, 1995. p. 11-29 
 

PRETTO, Nelson.  Uma escola com/sem futuro.  Campinas: Papirus, 1996. 
 

__________Bibliotecas Digitais e Internet: em busca da produção coletiva. Bahia 
Análise & Dados. Salvador: SEI, v.9, n.1p. 77-84,jul.1999. 
 

RAMOS, M. E.M. (Org.) Tecnologia e novas formas de gestão em bibliotecas 
universitárias. Ponta Grossa: UEPG, 1999. 257 p. 
 
TARGINO, Maria das Graças. Conceito de biblioteca. Brasília: ABDF, 1984. 117 p. 
 

TEIXEIRA, Ana. Trabalho, tecnologia e educação. In; Caderno do CEAS, n° 177, 
1998. 
 

TEIXEIRA.  Anísio Spínola.  Administração escolar.  S. Paulo: ANPAE, 1968. 
 

UNIVERSIDADE Federal da Bahia. Escola de Biblioteconomia e Documentação. 
Cinqüentenário da Escola de Biblioteconomia e Documentação. Coord. Esmeralda 
Ma. de Aragão e Dinorá Luna Quaresma. Salvador; Gráfica Universitária. 1992. 221 p. 


