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RESUMO 

  Esta pesquisa se propõe analisar como é a orientação à pesquisa escolar na 

biblioteca do IFRS, Campus Rio Grande  aos alunos do PROEJA. O trabalho baseia-

se no Documento Base do PROEJA, no Manifesto da UNESCO e nos argumentos 

teóricos de Kelley Cristiane Gonçalves Dias Gasque e Elisabeth Adriana Dudziak. A 

metodologia teve como base as respostas dos professores e bibliotecárias, 

fornecidas através de questionários aplicados.  O resultado indicou que há uma 

necessidade da integração bibliotecário/professor/aluno, sugestão dos próprios 

envolvidos na pesquisa. As bibliotecárias sugerem estímulo por parte dos 

professores, a instigar a pesquisa no contexto didático das disciplinas e os 

professores, indicam atividades de motivação e propostas de padronização; com a 

finalidade de que os estudantes do PROEJA venham a usar a biblioteca escolar, 

tendo segurança no desenvolvimento e na realização das atividades na pesquisa 

escolar. 

Palavras – Chave: PROEJA. Biblioteca Escolar. Pesquisa Escolar. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze how to help the school in search of IFRS Library, 

Campus of Rio Grande students PROEJA. The work is based on the Base Document 

PROEJA in the Manifesto of UNESCO and the theoretical arguments of Kelley 

Cristiane Gonçalves Dias Gasque and Elisabeth Adriana Dudziak, 

The methodology was based on the responses of teachers and librarians provided 

through questionnaires. The result indicated that there is a need for integration 

librarian / teacher / student, the very suggestion involved in the research. The 

librarians suggest stimulation by teachers, instigating research in the context of 

teaching and disciplines teachers indicate motivational activities and proposals for 

standardization; in order that the students PROEJA will use the school library, and 

safety in the development and conduct of activities in the school survey. 

 Key – words: PROEJA: School Library. School Survey 
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1 INTRODUÇÃO 

 

             A pesquisa escolar é inicialmente aguçada com leituras desde as séries 

inicias, começando na pré-escola, tendo desenvolvimento contínuo no ensino e 

aprendizagem na biblioteca escolar. Segundo o Manifesto da IFLA/UNESCO (1999), 

a missão da biblioteca escolar é a promoção de serviços de apoio à aprendizagem 

aos alunos e membros da comunidade escolar, oferecendo-lhes a possibilidade de 

se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da informação em todos os 

formatos e meios. De acordo com o mesmo manifesto, a biblioteca escolar habilita 

os alunos para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve sua imaginação, 

auxiliando-os no preparo para viver como cidadãos responsáveis. É preciso 

considerar a pesquisa uma proposta formativa essencialmente e não apenas tática 

de fazer conhecimento.  A pesquisa provoca transformações no aprendiz em direção  

à construção da autonomia para pensar. Dessa forma, é importante que o aluno 

pesquisador aprenda a “duvidar, questionar, argumentar, fundamentar, ouvir o outro 

com atenção e responder, convencer sem vencer; não só faz conhecimento, como 

principalmente, se forma.” (DEMO, 2002). 

              A motivação deste estudo ocorreu pelo interesse da pesquisadora em saber 

como acontece o processo de orientação à pesquisa nas Bibliotecas Escolares pelos 

professores de escolas que possuem o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na  Modalidade de Educação Jovens 

e Adultos, (PROEJA) na cidade do Rio Grande, mais especificamente no IFRS, 

única Instituição que oferece essa modalidade na cidade. Sendo fundamental a 

investigação, pois como acadêmica considera a pesquisa escolar uma necessidade 

para o aluno desenvolver conhecimentos e assim ser capacitado para, no futuro, 

saber usar a informação, num processo de construção.  

             A pesquisa também é motivada por suas próprias dificuldades na realização 

de pesquisas acadêmicas, tanto referente à capacidade de abstrair as ideias dos 

autores estudados e integrá-las nos trabalhos realizados, quanto à aptidão em 

organizar as informações e também na habilidade de comunicar para seus colegas 

os resultados dos trabalhos, uma vez que sua formação do ensino médio é oriunda 

do PROEJA, e percebe hoje, as dificuldades que, talvez, pudessem ter sido  

sanadas com a orientação à pesquisa em fases anteriores. 
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 Dessa forma precisa-se atingir objetivos relacionados à pesquisa na escola, 

os quais se dividem em objetivo geral e específico, conforme seguem: 

 

1. 1 Objetivo Geral 

 Descrever como acontece a orientação à pesquisa na biblioteca do Instituto      

Federal do Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande IFRS.   

 

1. 2 Objetivos Específicos 

             Verificar se os alunos do PROEJA utilizam a biblioteca da escola;                 

Identificar como os professores orientam os alunos do PROEJA à pesquisa 

na biblioteca escolar;  

Averiguar como a bibliotecária define e orienta a pesquisa com os alunos do 

PROEJA. 

1.3 justificativa    

Há estudos que abordam as práticas de pesquisa no ensino fundamental, 

médio e universitário, contudo, são mais escassos os trabalhos que tratam da 

pesquisa na Educação Profissional e mais raros ainda são aqueles que 

tratam da temática no âmbito do PROEJA.   

Com este trabalho pretende-se contribuir para a discussão e reflexão sobre o 

Processo de Ensino-Aprendizagem no PROEJA. Sendo fundamental a 

investigação, pois como acadêmica entende a necessidade de estabelecer 

diretrizes que possibilitem aos professores e bibliotecários, o estímulo                

para que se incentive o aluno do PROEJA a conhecer as atividades da 

biblioteca escolar do IFRS, e assim começar o uso da biblioteca para suas 

pesquisas, e desenvolvimento de sua capacidade informacional.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Pesquisa Escolar  

             As pesquisas escolares demonstram os benefícios vindos do 

desenvolvimento do letramento informacional, bem como evidenciam as dificuldades 

identificadas no processo de pesquisa por parte dos aprendizes; a maneira de 

acessar adequadamente as informações relevantes e pertinentes em fontes 

variadas. Desinformados em como funciona a ética na investigação, resulta em 

grande número de textos imitados, ocasionando dificuldades em organizar e usar a 

informação para construir conhecimento de qualidade. 

 Os estudos realizados demonstram a necessidade de poder explicar, aos 

aprendizes, as vantagens de buscar a informação de maneira efetiva. (GASQUE, 

2012).  

             Outros sim, aprender é mais do que armazenar, memorizar e processar 

dados. Realmente aprender implica buscar e usar informações, utilizando os 

incontáveis recursos à disposição, para desconstruir e depois ser capaz de 

reconstruir uma arquitetura conceitual e epistemológica naturalmente efetiva no 

entendimento do que está acontecendo atualmente no mundo, com intenções de 

melhorar as condições de vida da humanidade (GASQUE, 2012).  

            A pesquisa escolar é uma estratégia didática que diz respeito ao bibliotecário 

por constituir atividade em que o aluno se envolve, ou deveria se envolver 

efetivamente com a busca e uso da informação, ocorrendo em grande parte no 

ambiente da biblioteca. É, portanto, oportunidade que se oferece ao bibliotecário 

para o desenvolvimento de sua ação educativa.  

             Para Martins, (2001, p.45), mais do que o ensino a aplicação da pesquisa  

na escola conduz ao domínio das habilidades didáticas renovadoras pela discussão, 

leitura, observação, coleta de dados para comprovação de conjecturas sobre os 

fatos, análise criativa das deduções, conclusões e sobre tudo, pela reconstrução do 

conhecimento a partir daquilo que os alunos já sabem.  

             Sabe-se que essa perspectiva - ato de pesquisar - requer educadores 

exercendo seus papéis de mediadores, abrindo novos caminhos para alunos em 

direção à investigação, questionando-os e dando flexibilidade para que questionem, 

visando sair do saber superficial metódico, no acúmulo de informações (MARTINS, 

2001).  
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2. 2  Pesquisa Escolar uma Proposta Formativa. 

 A pesquisa escolar é uma necessidade que todo aluno no ensino 

fundamental e médio precisa ultrapassar, e só assim, obter capacidade crítica e 

habilidades para com o conhecimento; planejar, intervir e tomar decisões com sua 

plena individualidade. É necessário que a pesquisa seja desenvolvida e 

encaminhada com certo rigor, para ser bem utilizada, estimulando a curiosidade. Ao 

considerar a pesquisa uma proposta formativa e não apenas prática de fazer 

conhecimento, “o fazer pesquisa” só pode ser desenvolvido em ambientes de 

aprendizado, para que o aprendiz tenha ações de mediadores com relação aos 

temas tratados. A busca e o uso da informação são ações integrantes da 

aprendizagem (DEMO, 2002).  

             Assim, a pesquisa na escola, sem que os mediadores estejam preparados 

para as inovações, é uma tendência que cerceia a possibilidade do desenvolvimento 

do aluno. De acordo com Gasque, (2012, p.46), “Ser letrado informacionalmente é 

saber buscar e usar a informação para saber produzir conhecimento, isto é, 

desenvolver a capacidade de investigar problemas, visando a chegar às conclusões, 

mesmo que provisórias”.  

 Evidencia assim que, ao analisar as pesquisas na educação básica, a 

literatura aponta problemas como inexistência de orientação para buscar e usar a 

informação, além da formação inadequada dos professores para o ensino da 

pesquisa, somado ao desconhecimento dos aprendizes em relação aos recursos 

das bibliotecas.    

 O acesso às fontes de informação, a metodologia, as estratégias de busca, 

entre outros, propiciam a construção do conhecimento e o aprendizado no processo 

da pesquisa escolar, onde o aluno passa a ser produtor de informação através da 

mediação do professor e do bibliotecário. 

               O bibliotecário tem formação para realizar o trabalho de pesquisa em 

conjunto com os alunos de maneira satisfatória, pois como mediador nas práticas de 

pesquisa escolar, ele tem as habilidades adquiridas. Isto é muito importante, para 

incentivar os alunos indicando os cinco passos necessários para desenvolvimento 

de sua pesquisa. Em sendo os indicados por Moço (2010, p.01) a seguir: ”Formular 

uma pergunta =1º tema; 2º indicar fontes seguras aos alunos; 3º ensinar a 
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interpretar os dados coletados; 4º orientar a produção escrita das descobertas e 5º 

socializar os resultados das investigações.” (MOÇO, 2010, p.01).  

 Também, de acordo com Marland (1981), os passos do processo de 

pesquisa escolar situam-se em: “o que é que eu preciso fazer? (formulação e análise 

de necessidades); onde é que eu posso ir? (identificação e avaliação de recursos 

adequados); onde é que eu consigo a informação? (localização individual de 

recursos); que recursos devo usar? (exame, seleção e rejeição de recursos); como 

devo usar os recursos? (interrogação dos recursos); o que devo registrar? (registro e 

armazenamento de informações); será que tenho a informação de que preciso? 

(interpretação, análise, síntese, avaliação); como devo fazer a apresentação? 

(apresentação, comunicação); o que é que eu obtive? (avaliação)”.    

 Ao analisar o panorama dos passos destinados a pesquisa escolar, o autor 

Moço (2010) norteia aos mediadores; enquanto Marland (1981) informa os 

procedimentos endereçados precipuamente aos alunos. De certa maneira, mais 

abrangentes e, assim, orientando o aprendizado da pesquisa desenvolvida 

objetivamente.    

Em relação à pesquisa escolar, Fialho (2013, p.24) diz que é importante 

ressaltar alguns fatores influentes, tais como: o tempo disponível para realizar a 

pesquisa; a importância da atividade de reflexão e do estabelecimento do foco; as 

especificidades das disciplinas do conhecimento, o papel relevante das emoções, da 

orientação e do começo ao fim da prática investigativa.  

              O tempo é um fator altamente significativo na pesquisa e deve ser 

considerado em todo o processo; refletir é essencial, devendo levar-se em conta o 

conhecimento prévio sobre o assunto, as experiências anteriores de pesquisa e o 

estabelecimento de conexão entre as ideias; as especificidades das disciplinas 

também devem ser consideradas, pois elas influenciam na forma de buscar 

informação, nas fontes utilizadas, na metodologia e na apresentação final da 

pesquisa (FIALHO, 2013, p.25). 
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2. 3  Relação entre Biblioteca e Pesquisa Escolar  

             A Organização dos Estados Americanos (OEA) ao patrocinar uma 

experiência na área de bibliotecas escolares, envolvendo especificamente a 

Colômbia, Costa Rica, Venezuela e Peru, sintetiza o conceito de Biblioteca Escolar 

(1985) como  instituição do sistema social, que organiza os diversos suportes de 

informação para torná-los acessíveis à comunidade educacional (GASQUE, 2012). 

             Constitui-se parte integral do sistema educativo ao participar de seus 

objetivos, metas e fins, devendo atuar como instrumento de desenvolvimento do 

currículo, fomento à leitura e à formação de atividade científica. É, portanto, 

elemento que forma o indivíduo para a aprendizagem permanente, estimula a 

criatividade, a comunicação, facilita a recreação, apóia os docentes em sua 

capacitação e lhes oferece a informação necessária para a tomada de decisão em 

aula. Além disso, proporciona suporte aos pais de família e aos agentes da 

comunidade (GASQUE, 2012). 

             Conforme as Diretrizes da IFLA/UNESCO (1999), a biblioteca escolar 

propicia informação e ideias que são fundamentais para sucesso de seu 

funcionamento na sociedade, cada vez mais baseada na informação e no 

conhecimento.  A biblioteca escolar precisa ser gerenciada dentro de um quadro de 

políticas claramente estruturadas. Tal política deve refletir também a filosofia, os 

objetivos e a realidade da escola. A biblioteca escolar deve desenvolver uma ampla 

variedade de atividades e ter função-chave no cumprimento da missão e da visão da 

escola.  

             De acordo com as Diretrizes da IFLA/UNESCO a biblioteca deve ter como 

objetivos o atendimento a todos os usuários potenciais da comunidade escolar e a 

satisfação das necessidades específicas de cada grupo. Por conseguinte, os 

programas e as atividades devem ser projetados em estreita cooperação com o 

diretor da escola/chefe dos professores, chefes de departamentos, professores, 

equipe de apoio, estudantes. Os alunos são o principal alvo da biblioteca escolar. 

             Segundo a definição da UNESCO, a biblioteca escolar cria oportunidades de 

desenvolver o ensino e a aprendizagem, habilita o estudante para o conhecimento 

ao longo da vida, preparando-o com o desenvolvimento da imaginação para viver 

como cidadão responsável. 
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             As bibliotecas escolares vistas como o centro de informações através de 

suas ações, são possibilidades latentes, função do aprimoramento da educação 

brasileira, deve tornar-se catalisadora de mudanças efetivas na cultura escolar e nas 

práticas pedagógicas, arquitetar acordos e agregar à sua volta sinergias que, 

paulatinamente, materializem ações que promovam  a competência em informação 

(PEREIRA,2010). 

             Na visão de Gasque (2012) diversas normas para competência em 

informação se agregam com os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) tornando necessário orientar as bibliotecas escolares em torno desta 

perspectiva.  

                 Ainda, Gasque (2012, p.66) diz: ”Como centro de recursos educativos a 

biblioteca escolar deve constituir-se como uma alavanca capaz de provocar 

mudanças nas estratégias de ensino, programar dinâmicas que, de forma objetiva e 

eficiente, contribuam para o desenvolvimento da Competência em Informação nos 

alunos.”  

Segundo Campello (2009), na década de 1950, o conteúdo do livro – 

“Ensinando o uso de livros e bibliotecas: manual para professores e bibliotecários “- 

de autoria de duas bibliotecárias norte-americanas (INGLES, May; MCCAGUE, 

Anna), traduzido pelo bibliotecário e professor Sylvio do Valle Amaral e publicado 

pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que na época exercia 

liderança na Biblioteconomia no país, tinha o objetivo de preparar bibliotecários e 

professores para, com base em conhecimentos biblioteconômicos, desenvolver nos 

alunos habilidades para usar bibliotecas e seus recursos; de natureza 

predominantemente prática, contendo sugestões de atividades, exercícios, 

estratégias didática e de avaliação, o livro explorava a ideia de que o conteúdo 

deveria ser integrado ao currículo e não ensinado esporadicamente. 

A realidade brasileira mantinha exemplos de fontes, exercícios e bibliografias 

como no original; o livro não repercutiu no país. Os bibliotecários brasileiros não 

exploraram a questão, e poucos trabalhos com sugestões para educação de 

usuários, no âmbito do ensino básico foram publicados posteriormente. 

Alguns trabalhos surgiram que também sugeriam atividades sistemáticas de 

educação de usuário, através das quais o aluno poderia adquirir conhecimento da 

biblioteca e das fontes de informação (CAMPELLO 2009). 
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Posteriormente, livros que tratam da pesquisa escolar e biblioteca também 

foram publicadas, dos quais pode se destacar o livro: Como usar a biblioteca na 

escola, de Kuhlthau (2002). 

Outros sim, para desempenhar o papel fundamental dentro da cultura 

escolar, a biblioteca tem de ser mais participativa no processo da pesquisa escolar 

dos educandos, quanto a envolver-se mais especificamente com os conteúdos 

curriculares e pedagógicos, subsidiando educadores e educandos nas pesquisas, 

mudando do fato de ser simples indicadora de fontes de informação para ser 

orientadora, estimuladora e divulgadora da pesquisa, facilitando desta forma, a 

interação aluno/professor/escola.   

 

2. 4  Biblioteca Escolar e Competência em Informação 

 O espaço da biblioteca escolar e seu serviço de informação apresentam-se 

como mediadores fundamentais nos processos de aprendizagem que visam à 

competência em informação, facilitando o acesso ao conhecimento sistematizado, 

que será utilizado ao longo da existência do hoje educando e futuro cidadão 

capacitado. 

 Segundo a Federação Brasileira de Bibliotecários, FEBAB (1985) já em 

1985, várias concepções sobre a biblioteca escolar nos países da América, 

traduziam a ideia de uma nova biblioteca com características de dinamismo, 

participação, renovação e estímulo para o processo de aprendizagem e como um 

centro integrador na escola e na comunidade em que está      inserida. “O conceito 

de biblioteca escolar necessitou superar uma visão tradicional para definir-se em 

termos modernos como centro ativo de aprendizagem.” (MORO, NEVES, ESTABEL, 

2007 p.30).  

               Documento de cunho norteador, como já anteriormente citado, sobre as 

bibliotecas escolares é o Manifesto IFLA/UNESCO (1999) para Biblioteca Escolar 

que apresenta a biblioteca com o conceito de cidadania e de inclusão para todos no 

processo  de ensino, de aprendizagem e de acesso à informação e à leitura.  

 Para a UNESCO, a biblioteca escolar é parte integral do processo educativo 

e apresenta os seguintes objetivos: 

                   a) apoiar e intensificar a consecução dos objetivos 
educacionais definidos na missão e no currículo da escola; 
 b) desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da 
leitura e da aprendizagem, bem como o uso dos recursos da 
biblioteca ao longo da vida; 
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 c) oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção 
e uso da informação voltada ao conhecimento, à compreensão, 
imaginação e ao entretenimento;  
d) apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de 
habilidades para avaliar e usar a informação, em suas variadas 
formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade para 
utilizar adequadamente as formas de comunicação com a 
comunidade onde estão inseridos; 
 e) prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos 
recursos existentes e às oportunidades que expõem os 
aprendizes a diversas idéias, experiências e opiniões; 
f) organizar atividades que incentivem a tomada de consciência 
cultural e social, bem como de sensibilidade; 
g) trabalhar em conjunto com estudantes, professores, 
administradores 
e pais, para o alcance final da missão e objetivos da escola; 
h) proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o 
acesso à informação são pontos fundamentais à formação de 
cidadania responsável e ao exercício da democracia; 

                     i) promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar 
junto à comunidade escolar e ao seu derredor. (UNESCO, p.2). 

 

               A UNESCO recomenda a aplicação do Manifesto através dos ministérios 

de educação e dos governantes de cada país para desenvolver estratégias, políticas 

e planos de implementação no âmbito das bibliotecas escolares.     

              Segundo Elisabeth Adriana Dudziak, (2001) como parte do sistema 

educacional, a biblioteca pode tornar-se um importante agente de mudanças. O 

engajamento ativo da biblioteca nos processos de ensino- aprendizado, na pesquisa 

e extensão transforma seu papel passivo de suporte à educação, num fator 

diferencial para a experiência educacional. 

              A biblioteca é uma instituição pluralista e multicultural, pró-ativa é um 

espaço de expressão e aprendizado. Em interação constante, busca-se não apenas 

“o que”, “como”, mas também o “por que” dos processos. Neste nível a Information 

Literacy (Competência Informacional) estaria inserida na Sociedade de Aprendizado 

(DUDZIAK, 2001, p.155). 

               A fim de proporcionar a competência em informação, as instituições 

educacionais precisam estar voltadas à cultura da informação, trabalhando em 

cooperação com as bibliotecas e os bibliotecários na implementação da Information 

Literacy Education, proporcionando uma ambiência propicia  ao  desenvolvimento de 

atividades educacionais voltadas para a informação, a partir de suas políticas 

educacionais, práticas curriculares e de ensino (DUDZIAK,  2001).  

             As bibliotecas e serviços de informação, enquanto instituições culturais 

educacionais, são os mediadores fundamentais nos processos de aprendizagem 
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que visam a competência em informação e o aprendizado ao longo da vida 

(DUDZIAK, 2001, p.155); proporcionando assim, aos alunos, diretrizes 

desenvolvendo habilidades e atitudes para crescerem como cidadãos inteiramente 

reconhecidos e conscientes dos seus direitos e deveres.   

              Segundo o documento Information Power, lançado em 1998, especialmente 

no que diz respeito às bibliotecas escolares, explicita as habilidades informacionais  

a serem desenvolvidas na escola e demonstra as possibilidades de sua aplicação no 

âmbito dos conteúdos curriculares; define normas de letramento informacional, 

aprendizagem independente e responsabilidade social.   

 Elaborado para bibliotecas de escolas de ensino básico, esclarece as 

normas de competência informacional, mas também as funções desse tipo de 

biblioteca e do profissional que nela atua, juntamente com os professores, buscando 

criar uma cultura de colaboração na escola.  

 Ainda, conforme Bernadete Campello (2009) no documento Information 

Power, as normas foram explicitadas, para a compreensão de que o aprendiz que 

tem competência informacional, é capaz de acessar a informação de maneira 

eficiente e efetiva; avalia de forma crítica, competente e usa a informação com 

precisão e criatividade.  

 O aluno capaz de aprender com independência, aprecia a literatura e outras 

formas criativas de expressão da informação, possui  competência informacional e 

se esforça para obter excelência na busca de informação e de geração de 

conhecimentos. No que diz respeito a responsabilidade social, o aluno com 

competência informacional contribui positivamente para a comunidade de 

aprendizagem e sociedade,  praticando o comportamento ético em relação a 

informação e participa efetivamente de grupos a fim de buscar e gerar informação. 

 Assim, constata – se que o aprendiz possuidor dos conhecimentos iniciais 

da competência em informação tem maior facilidade para acessar as informações 

necessárias ao aprendizado, de forma eficiente e efetiva, avaliando a informação 

com visão crítica e competente; no aprendizado escolar usa a informação com maior 

precisão e criatividade, essencial ao desenvolvimento do conhecimento obtido 

através da pesquisa escolar, com o efetivo apoio da biblioteca e bibliotecário da 

Escola. 

 Especialmente para os alunos do PROEJA, a preponderância dos meios 

informacionais ajustados - bibliográficos e multimeios - encontrados na biblioteca 
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escolar, os impulsiona a saber pensar, ler e entender o que se lê, em sendo um 

significativo diferencial competitivo na acirrada concorrência do mercado de trabalho, 

desiderato dos aprendizes em análise.        

 

2. 5  A Formação do Aprendiz na Escola 

             A formação profissional de qualidade é muito importante para o 

desenvolvimento da sociedade. As escolas se encontram com demandas urgentes 

como, por exemplo, organização da proposta pedagógica e currículo para formar 

indivíduos para um mundo instável, complexo e em continua transformação. 

(GASQUE 2012). De acordo com Kuhlthau (2002, p.19):    

                                     

As habilidades para usar a biblioteca e os recursos 
informacionais não são aspectos isolados do projeto 
pedagógico da escola. Assim como a leitura e a escrita, elas 
constituem um conjunto de habilidades usadas para alcançar 
outros objetivos de aprendizagem. 
Lemos no sentido de descobrir significados. Escrevemos para 
comunicar idéias. Utilizamos as habilidades de usar a biblioteca 
para localizar e interpretar informações que ampliam nosso 
conhecimento e nos permitem tomar decisões e fazer escolhas 
adequadas.  

 

             Segundo Gasque (2012) ao se fazer analogia entre letramento e 

alfabetização no contexto da informação, a alfabetização informacional, como pri-

meira etapa do referido processo, envolve o conhecimento básico dos suportes de 

informação, como por exemplo, noção da organização de dicionários e enciclopédias 

(compreensão de conceitos relacionados às práticas de busca e uso de informação, 

tais como números de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, banco de 

dados) e o domínio das funções básicas do computador (uso do teclado, habilidade 

motora para usar o mouse, dentre outros).  

             O letramento informacional pode favorecer o aprender a aprender, 

focalizando conceitos, procedimentos e atitudes, que permitem identificar a 

necessidade de informação e delimitá-la, buscar e selecionar  em vários canais e 

fontes de informação;  bem como  a construção  do conhecimento por meio de 

estratégias de organização e apreensão das informações, fundamentadas na ética e 

nos aspectos econômicos  sociais (GASQUE, 2012).  
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              Por tratar-se de contatos iniciais com as ferramentas, produtos e serviços 

informacionais, a alfabetização informacional requer o desenvolvimento dessas 

competências desde a educação infantil. 

             O pensamento reflexivo deve ser desenvolvido por processos formais de 

educação, em que a linguagem é usada como recurso essencial para compreensão 

do mundo. Por isso, cabe aos professores enriquecer o vocabulário, avaliar a exa-

tidão e a precisão das palavras e o falar de modo coerente dos estudantes.  

             O pensar reflexivo requer atitudes como espírito aberto, envolvimento 

interessado e entusiasmo genuíno com algo. Também requer responsabilidade, 

curiosidade, sugestão (capacidade de ver o potencial de pesquisa em atividades 

rotineiras) e ordem (disposição de articular os pensamentos em seqüência 

compreensível).  

              Pensar é perguntar, questionar e investigar, o que possibilita encontrar 

diferentes respostas. O professor deve ensinar os estudantes a fazer perguntas e 

não a respondê-las, evitando que eles memorizem as informações sem com-

preendê-las. Deve atuar como mediador entusiasmado e com conhecimento amplo 

para contagiar os estudantes.  

 Positivamente a biblioteca é uma forma de estímulo às possibilidades 

cognitivas. Segundo David Carr (1992) “as bibliotecas como instituições culturais, 

conduzem intencionalmente a atividades que encorajam e inspiram a mudança 

intelectual em função de uma série de situações de aprendizagem”.                                           

A biblioteca escolar é indissociável do processo educacional. O engajamento 

ativo da biblioteca nos processos de ensino- aprendizado, na pesquisa e nos 

serviços de extensão transformam seu papel passivo de suporte à educação, num 

fator diferencial para experiência educacional (DUDZIAK, 2001) 

             Dessa forma é importante que se saiba como professores e bibliotecários 

têm conduzido o processo de orientação à pesquisa a fim de que sejam socializados 

métodos e técnicas além de serem corrigidos equívocos. 

            Há estudos que abordam as práticas de pesquisa no ensino fundamental, 

médio e universitário, contudo, são mais escassos os trabalhos que tratam da 

pesquisa na Educação Profissional e mais raros ainda, são aqueles que tratam 

dessa temática no âmbito do PROEJA.            

  Sendo assim, passamos a apresentar o PROEJA na seção seguinte. 
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2. 6 PROEJA: Desafio Político e Pedagógico. As Contribuições da Biblioteca 

Escolar no Contexto do PROEJA  

              O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, (PROEJA) foi 

instituído pelo Governo Federal na tentativa de minimizar o problema que foi 

constatado conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD/IBGE, divulgada em 2003, onde consta que 68 milhões de jovens com ou 

mais de 15 anos não concluíram o ensino fundamental. 

   De acordo com o mesmo estudo, desses, somente seis milhões estavam 

matriculados em cursos da modalidade Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

 De acordo com o governo o PROEJA pretende ser mais do que um 

programa, pretende ser uma política pública que busca favorecer a formação de 

Ensino Médio e a Formação Profissional, concomitantemente. Inicialmente, as 

instituições responsáveis pela implantação desses cursos eram os CEFETS, as 

Escolas Técnicas Federais, as escolas Agrotécnicas Federais e os Institutos 

Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Contemporaneamente as escolas técnicas estaduais e as escolas privadas também 

podem desenvolver os cursos na modalidade PROEJA. 

 Os cursos na modalidade PROEJA,  tiveram as suas primeiras ofertas em 

2006. O Governo Federal, através das ações do  Ministério da Educação e Cultura 

via  Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) procura consolidar 

e fortalecer o programa, tais ações são explicitadas no ofício nº 2939/2008 

SETEC/MEC.   Com este documento fica clara  a inclusão de uma parcela 

significativa da população, que durante muito tempo, esteve fora das políticas 

públicas de educação profissional do Brasil.  

             É um programa de ensino destinado a Jovens e Adultos com idade mínima 

de 18 anos, que já concluíram o Ensino Fundamental. Ao final do quarto semestre 

cursado com aproveitamento, o estudante opta por um dos cursos técnicos 

disponíveis. Após o quinto semestre há possibilidade de saída intermediária com 

certificação de conclusão do Ensino Médio. 

          De acordo com o DOCUMENTO BASE DO PROEJA (2007), o mesmo 

constitui-se em: 
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[...] um desafio político e pedagógico para todos aqueles que 
desejam transformar este país dentro de uma perspectiva de 
desenvolvimento e justiça social. [..] compreende a construção 
de um projeto possível de sociedade mais igualitária e 
fundamenta-se nos eixos norteadores das políticas de 
educação profissional do atual governo; o desenvolvimento de 
estratégias de financiamento público que permitam a obtenção 
de recursos para um atendimento de qualidade; a oferta de 
educação profissional dentro da concepção de formação 
integral do cidadão que combine, na sua prática e nos seus 
fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais, trabalho 
ciência e cultura – e o papel estratégico da educação 
profissional nas políticas de inclusão social.” (Documento Base 
do PROEJA, MEC, 2007)  

 
              Esse é um desafio que vem sendo enfrentado atualmente pelas Instituições 

Federais de Educação Profissional, visto que constitui - se em uma nova forma de 

pensar a EJA, integrando formação geral e educação profissional, reinserindo no 

sistema escolar um imenso contingente.  

             De acordo com o Documento Base do PROEJA, (MEC, 2007), os 

pressupostos do programa apontam para a necessidade de universalização da 

educação básica aliada à formação para o mundo do trabalho, indicando: “a 

perenidade da ação proposta, ou seja, para além de um Programa, 

institucionalizando uma política pública de integração da educação profissional ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Essa menção a política pública é constante, também no Documento Base:  

É, portanto, fundamental, que uma política pública estável 
voltada para a EJA contemple a elevação da escolaridade com 
profissionalização no sentido de contribuir para a integração 
sóciolaboral desse grande contingente de cidadãos cerceados 
do direito de concluir a educação básica, e ter uma formação 
profissional de qualidade. (MEC. 2007) 

 

             Sendo assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul - Câmpus Rio Grande, IFRS, é uma instituição de ensino 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas; precipuamente:  

[...] a lei 11.892 publicada em 29/12/2008, cria no âmbito do 
Ministério da Educação um novo modelo de instituição de 
educação profissional e tecnológica. Estruturados a partir do 
potencial instalado nos CEFETs escolas técnicas federais e 
escolas vinculadas às universidades federais; os novos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia geram e 
fortalecem condições estruturais necessárias ao 
desenvolvimento educacional e socioeconômico brasileiro. 
(SILVA, 2009) 
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 No caso específico, o Campus Rio Grande do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) nasceu em 1964 como Colégio 

Industrial - CTI, junto à Escola de Engenharia Industrial do Rio Grande - em sintonia 

e com apoio da indústria riograndina - uma das instituições que deram origem a 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG, instituição a qual a escola foi 

vinculada a partir de 1969. 

 No ano de 2007, após alteração da legislação, o CTI voltou a oferecer 

cursos integrados ao Ensino Médio, e abriu a primeira turma de ensino integrado da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), oferecendo os cursos de 

Refrigeração e Climatização, Enfermagem, Eletrotécnica, Automação Industrial, 

Geoprocessamento.  

 No ano seguinte, 2008, com a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia o CTI foi integrado ao IFRS, como Campus Rio Grande; a cada 

semestre eram oferecidas 40 vagas. 

 Constata-se que apenas no ano de 2014 não houve ingresso de novos 

aprendizes, em virtude de estar sendo procedida a reformulação do currículo do 

curso referente ao PROEJA.  

 Atualmente, o corpo docente é composto de 15 (quinze) professores que 

atuam na Área geral (formação básica do ensino médio: letras/matemática/ciências 

da natureza/ciências humanas). Enquanto na Área técnica são 6 (seis) diferentes 

cursos: Refrigeração e Climatização, Eletrotécnica, Automação Industrial, 

Geoprocessamento, Fabricação Mecânica e Enfermagem, com a média de 7 (sete) 

professores em cada curso técnico. 
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3 PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, de temporalidade 

transversal, e tem caráter descritivo. 

 Ela foi desenvolvida através do seguimento de vários passos descritos a 

seguir: O primeiro passo da pesquisa foi definir o tema, “pesquisa na biblioteca  

escolar e PROEJA”. 

O segundo passo foi a realização de uma revisão de literatura, onde 

buscamos alicerce para pesquisa; baseada nesta, elaborarmos como instrumentos 

de coleta os questionários, para o(a) bibliotecário(a) (Apêndice A)  e professores 

(Apêndice B), constituídos de 12 perguntas para cada profissional.  Eles foram 

elaborados para identificar como é a orientação à pesquisa na biblioteca escolar aos 

alunos do PROEJA, fazendo um levantamento descritivo e tiveram como base os 

estudos feitos por Campello (2009) e Pereira (2010). 

 O terceiro passo foi identificar através de visitas às Secretarias de 

Educação da cidade do Rio Grande, quais as escolas com turmas do PROEJA; 

sendo identificado na cidade do Rio Grande apenas o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande, IFRS. 

Posteriormente, foram feitas visitas à direção da Instituição, para solicitar 

autorização da possível pesquisa, e à Biblioteca do IFRS, tratando informalmente 

com a bibliotecária a solicitação de informações sobre a frequência dos alunos do 

PROEJA. 

             A análise dos resultados foi a partir das respostas dos questionários e 

observação do espaço biblioteca, buscando responder aos objetivos da pesquisa. 

Descrevendo como é a orientação à pesquisa na biblioteca do IFRS, pelos 

professores e bibliotecárias. 

Identificando se a equipe que atua na biblioteca está apta para atender a 

orientação à pesquisa aos alunos do PROEJA, como também verificar se os alunos 

do PROEJA utilizam a biblioteca da escola. 

A pesquisa foi realizada com certa dificuldade; verificado o número de 

docentes, no total de quinze, foram elaborados os questionários e levados até o 

Instituto. 

 Devido ao fato dos professores ministrarem as aulas em dias diferentes, foi 

combinado, com a coordenadora do PROEJA, para ficarem em seu poder os 
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questionários e ela repassar aos colaboradores da pesquisa, marcando uma data 

para recolher os questionários. 

 Dos quinze professores, nove responderam. Alguns estavam viajando, 

outros demorariam mais dias para responder, devido à disponibilidade de tempo; 

saindo do controle da data para o termino do trabalho. A coleta de dados iniciou no  

dia 9 de setembro e findou no dia 10 de outubro. 

Coletados os dados, foi efetuada a digitalização de todas as respostas e 

analisadas cada uma das questões isoladamente. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e discussão serão apresentados em duas partes, a primeira 

contempla as respostas dos professores e a segunda as observações realizadas 

pelas bibliotecárias que atuam na instituição.  

 

4.1 Dos Professores 

Constatou-se, em relação à formação dos professores respondentes, que há 

diversidade de áreas, como: Química, Ciências Exatas, Engenharia Mecânica, 

Sociologia, História, Letras Português/Inglês e suas Literaturas, Filosofia, Biologia e 

Educação Ambiental. 

             As disciplinas ministradas por esses docentes são as seguintes: Química, 

Física, Matemática, Sociologia, História, Letras Português/Inglês e suas Literaturas, 

Filosofia, Biologia e Disc. Pedagógica na Licenciatura, Biologia (I, II, III e IV). 

 Os professores foram identificados através de números, para 

demonstrarmos o seguimento dos resultados. 

 

4.1.1 Definição  do Processo de Pesquisa Escolar 

Segundo as respostas dos docentes, na pergunta ”Como você define 

biblioteca escolar no processo de pesquisa  escolar ?,”  tem  eles  em comum  que a 

biblioteca é um espaço central  essencial para pesquisa escolar, também  constatou-

se nas palavras:  “espaço de auto realização”, “lugar onde o aluno tem acesso a 

informação,” como definição da questão. O professor 8 em sua fala diz: 

                                     “A Biblioteca Escolar tem um papel fundamental ao ser a depositária de 

obras de interesse para o desenvolvimento das disciplinas. Com a 
possibilidade de os professores solicitarem  livros, é possível que, além dos 
livros didáticos, os estudantes contam com um acervo atualizado, sobretudo 
nas áreas da Educação Profissional.”  (PROFESSOR 8, 2014) 

 

Entretanto, outra professora, a 9 define que a biblioteca é o centro de 

pesquisa, em vista de disponibilizar as principais referências sobre os assuntos da 

chamada literatura clássica.  

Salienta também que, conforme a temática, torna-se necessário recorrer a 

outras fontes, como revistas, impressão, não necessariamente disponível na 

biblioteca, ou material digital, via internet; devido à rápida atualização, possibilitando 

o acesso imediato na busca da informação; devem-se ter cuidados com a 



28 

 

 

veracidade dos conteúdos. Ainda, considera pertinente que a biblioteca disponibilize 

o acesso a Internet, para haver complementação na pesquisa dos alunos.  

Apesar de dois professores não terem respondido a questão formulada, 

pode-se afirmar que a biblioteca escolar não pode ser separada do processo 

educacional. 

O engajamento ativo da biblioteca nos processos de ensino- aprendizado, na 

pesquisa e nos serviços de extensão transforma seu papel passivo de suporte à 

educação, num fator diferencial para experiência educacional (DUDZIAK, 2001).  

Relacionamos que os alunos com acesso às fontes de informações 

constroem o conhecimento e o aprendizado tornando-os produtores de informação 

e, assim, segundo as Diretrizes da IFLA/UNESCO (1999), a biblioteca escolar 

propicia informação e ideias que são fundamentais para o sucesso de seu 

funcionamento na sociedade atual, capacitando os aprendizes ao uso da 

informação.  

Na atualidade, a grande produção de informação cientifica e tecnológica, aliada ao 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, exige novas  

formas de pensar e agir. Torna - se impossível apreender todas as informações 

produzidas, por isso é necessário que os alunos desenvolvam a capacidade de 

aprender a aprender. 

 

4.1. 2 Treinamento  

 Identifica-se na questão “Você recebe ou já recebeu algum treinamento para 

orientar alunos do PROEJA a pesquisarem?” que, somente um professor respondeu 

diferentemente, diante da negativa dos demais; o professor 7 (2014), afirma: “Não, 

mas não seria necessário, pois sei como orientá-los”. 

               Percebe-se que os nove professores não receberam o devido treinamento 

para o atendimento aos alunos do PROEJA;  e no caso de pesquisa escolar, é um 

ato em que os alunos necessitam mediadores preparados, ressaltando que alguns 

fatores são influentes, tais como: o tempo disponível para realizar a pesquisa; a 

importância da atividade de reflexão e do conhecimento; e o papel relevante das 

emoções e da orientação; do começo ao fim da prática investigativa.  

 As especificidades das disciplinas também devem ser consideradas, pois 

elas influenciam na forma de buscar informação, nas fontes utilizadas.        
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 Também, detecta-se no Documento Base do PROEJA, constar a 

importância da formação de professores e gestores para a integração do ensino ao 

PROEJA, sendo o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovem e Adulto do  Governo 

Federal que  é,  alem de um programa,   uma política pública  que busca favorecer a 

Formação de Ensino Médio e a Formação Profissional. Para tanto é necessário que 

haja pessoas qualificadas e trabalho conjunto dos membros da instituição 

educacional. 

  A pesquisa na escola sem que os mediadores estejam preparados para as 

inovações, é uma tendência que cerceia a possibilidade do desenvolvimento do 

aluno. 

 Relaciona-se que os discentes do PROEJA, dispõem pouco tempo para 

estudar e conforme Martins (2001, p.45) ”o ato de pesquisar, requer educadores 

exercendo seus papéis de mediadores” precisando abrir novos horizontes aos 

alunos em direção a investigação, flexionando para que questionem.    

 

4.1. 3 Uso da Biblioteca na Pesquisa 

 No que tange ao uso da biblioteca na pesquisa, pelos estudantes do 

PROEJA no IFRS, pode-se observar através do levantamento das respostas dos 

docentes, que sete professores responderam afirmativamente, informando um deles 

que, quando trabalha conteúdos novos , recomenda aos alunos que utilizem livros 

didáticos de Física, disponíveis na biblioteca, para reforçar o que foi trabalhado em 

aula. Seguido de outro, que diz entender como alvo fundamental no processo 

educativo. O professor 6,  define ser de grande importância para a formação do 

aluno. 

 Dentre os docentes que responderam afirmativamente, foi explicado que os 

alunos buscam a biblioteca para pesquisar, porque o professor orienta as suas 

leituras e pesquisas. 

 Um dos questionados, respondeu negativamente, justificando com o fato de 

atualmente não estar trabalhando com pesquisa, junto aos alunos do PROEJA. 

 A professora  9, na negativa justificou, relatando:     

                                     Muito pouco. Usa-se livro didático para buscar algumas informações, e 
também muitos já pesquisam na Internet (mesmo que seja na biblioteca). E 
pelo efetivo do PROEJA, há poucos trabalhos de pesquisa para os horários 
de aula. ( PROFESSORA 9, 2014 ) 
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             A biblioteca mudou de um espaço estático, utilizado apenas para guardar 

livros, tornando-se parte integrante à instituição, como núcleo de recursos  de 

aprendizagem, trazendo características elementares, como multiusabilidade, 

favorecimento da socialização, onde  os aprendizes aprendem a conviver e a 

respeitar os outros de varias faixas etárias e características diferenciadas, nos 

momentos de leitura e  pesquisas.  

 Nas ações voltadas aos processos  de ensino-aprendizagem, orientação aos 

usuários e prontidão no uso das novas tecnologias, tendo como resultado o uso 

adequado  e a satisfação dos seus usuários, os aprendizes tem mais acessibilidade, 

qualidade e satisfação para o desenvolvimento  na  busca de informação. 

 Reconhece-se a biblioteca escolar como espaço da escola e que reúne os 

recursos informacionais, constituindo-se num rico manancial para propiciar o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para viver e 

conviver na sociedade da informação. 

 Os alunos, embora tragam para a escola uma bagagem de conhecimentos 

que não pode ser desprezada, muitas vezes, precisam aprender continuadamente e 

se prepararem para atuais e complexas condições de trabalho (KUHLTHAU, 2009). 

 Afirma-se que a biblioteca escolar é o motor do desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem, e também  prepara os estudantes para lidar de forma eficiente com 

os recursos informacionais, os quais irão instrumentalizá-los  para o exercício da 

cidadania, o conhecimento de si mesmos  e para sua inserção na sociedade. 

 Assim, a biblioteca tem como missão agregar informações, e desempenhar 

papel importante no desenvolvimento de habilidades e competências que permitirão 

a integração efetiva  dos indivíduos na sociedade da informação.   

 

4.1. 4  Orientação à Pesquisa 

Quanto à orientação da pesquisa, aspecto principal dessa investigação, 

quando indagados sobre como orientam as pesquisas para os alunos e quais 

passos realizados, nota- se que de modo geral os professores indicam leituras 

coordenadas aos seus alunos.  

A professora 9 (2014) disse: “Em geral eu levo os livros para a sala de aula 

(ou texto, revistas) e organizo um questionário sobre a temática, ressaltando os 

tópicos principais, para que o reconheçam, e leiam com maior atenção. Em seguida, 

às vezes, se faz uma socialização entre todos do que se pesquisou.”   O que se 



31 

 

 

aproxima dos conceitos de Zabala (1995), quando se refere que é  na sala de aula 

que a pesquisa pode tornar-se uma grande aliada no processo de ensino e 

aprendizagem , assim colaborando para o desenvolvimento e reflexão,trazendo ao 

aluno o espírito investigativo e a capacidade de argumentação.  

 Destaca um dos professores que, primeiro é para o aluno consultar o acervo 

pela internet e ir até a biblioteca. 

É necessária uma metodologia, para que o aluno desenvolva sua 

capacidade, em suas buscas. Como afirma o escritor Moço (2010, p.01) quando diz 

quais os cinco passos necessários para desenvolvimento de uma pesquisa.   Em 

sendo os indicados a seguir:                              

Formular uma pergunta = 1º tema; 2º indicar fontes seguras aos                
alunos; 3º ensinar a interpretar os dados coletados; 4º orientar a produção 
escrita das   descobertas e 5º socializar os resultados das investigações. 

 
 O docente 2 (2014), diz que não costuma solicitar pesquisas, mas 

recomenda a leitura de conteúdos que são trabalhados em aula. 

 Define o professor 4, a tentativa de demonstrar a importância e o papel da 

estrutura escola e biblioteca, ressaltando a biblioteca e indicando leituras dirigidas. 

            Responde o professor 7, na sua fala: 

As pesquisas bibliográficas são orientadas no sentido de       adequar a 
bibliografia ao assunto a ser pesquisado, distinguindo as fontes relevantes 
dos meros comentadores ou divulgadores de livros (PROFESSOR 7, 2014). 
  

             Afirma-se que o mediador precisa orientar seu aprendiz, através do 

desenvolvimento de ações reais e precisas, para começar sua pesquisa, 

desenvolve-la e finalizá-la. 

O professor 8, explicou que fornece uma relação de tópicos com os 

principais aspectos do assunto a ser pesquisado, mas concorda  com que os alunos 

anexem o que acharam interessante sobre o tema. 

Relaciona-se assim, ações que levam os aprendizes a terem uma 

flexibilidade, para questionarem, desenvolvendo o pensamento crítico, buscando 

informações e praticando habilidades na busca de informações. 

 Dois professores responderam que não orientam pesquisas para os alunos; 

um deles não comentou, enquanto outro ingressou no IFRS há poucos meses, 

relacionando que o tempo é pouco para observações.  

 O professor 5  não respondeu a questão. 
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É indicada como fonte de Informação, referencialmente, a Internet, através 

dos sites e portais educacionais, seguidos dos livros didáticos, biblioteca e revistas 

científicas. 

 Além do uso das fontes, destaca-se que professores indicam como devem 

ser utilizadas, como se verifica na fala do professor 5, a seguir: 

 Quando solicitada minha ajuda, sugiro para evitarem o uso acrítico da 
Internet; explico o que torna um site “prioritário no elenco do buscador”, 
oriento que mesmo a notícia tem compromisso com pontos de vista à priori. 
Geralmente sugiro livros, para que possam ler, e resumirem conforme 
entendem. (PROFESSOR 5, 2014) 
 

            Afirma–se que, com as novas tecnologias, as informações acontecem mais 

rápido, e com essa comodidade, melhor dizendo, facilidade de fazê-lo, torna-se por 

vezes uma confusão.  

             Distingue-se como necessário que o aprendiz saiba usar e buscar a 

informação de maneira certa, com mediação do professor e bibliotecário, através de 

estratégias de busca utilizando as tecnologias de informação e de comunicação 

(TICs) nos mais diversos suportes bibliográficos e eletrônicos (NININ, 2008). 

Considera-se que conhecimento não se impõe, mas, se constrói, através de 

livros didáticos, bibliotecas, revistas científicas e diversas fontes de informação, 

como jornais, TV., rádio e Internet. Sendo que a Internet é muito citada pelos 

professores.  

 

4.1. 5  Diferenciação entre alunos do PROEJA 

A observação dos professores é muito importante, no que diz respeito ao 

desempenho na realização de pesquisa escolar; se existem diferenças entre os 

alunos convencionais e aprendizes do PROEJA. 

 Alguns professores notam diferenças nos alunos do PROEJA, que são mais 

morosos, em suas buscas no trato com a leitura.   

 Quatro professores afirmam não haver diferenças entre os demais alunos; 

enquanto, outros cinco destacam que notam diferenças nos alunos do PROEJA. 

Dentre as diferenças, indicam tanto os pontos que os favorecem quanto que os 

desfavorecem. 

             Como pontos positivos, alguns professores registram, como se vê na 

resposta do professor 4 (2014), “Sim. No PROEJA sempre tive uma resposta mais 

positiva em termos gerais de uma turma, uma vez sensibilizados.” 
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             Em desabono, alguns professores indicam morosidade, como por exemplo, 

pode-se observar nas declarações dos professores 5 e 9 conforme seguem: 

“– Sim. Existem níveis diferentes de processamento da informação, 
diferentes e mais ricos (possivelmente, quando ocorrem) do que nos alunos 
convencionais. No entanto, há uma equivalente morosidade no trato com a 
leitura e, na média, uma  certa  ingenuidade. Isso baseado nos relatos, 
quando sou consultado.” ( PROFESSOR 5, 2014 ) 

 
“Sim. Os alunos de outras áreas talvez tenham maior independência na 
busca de informações ou mais velocidade, devido sua facilidade do acesso 
a internet (maior familiaridade). Contudo, pelos trabalhos em geral serem 
entregues escritos a mão, percebe-se um maior cuidado por parte dos 
alunos do PROEJA com as informações.” ( PROFESSOR 9, 2014). 

 

Torna-se necessário esclarecer que o perfil do aluno do PROEJA é bastante 

diferenciado, pelo fato de trabalharem profissionalmente durante o período diurno e 

as aulas serem ministradas somente durante a noite.    

 

4.1. 6  Dificuldades na Realização da Pesquisa 

             Quando formulada a pergunta “Quais dificuldades na realização de 

pesquisas escolares você observa nos alunos do PROEJA?” nas suas falas, 

observa-se que os alunos têm a falta de intimidade com os livros e meios 

eletrônicos. A deficiência de informação contribui para que os alunos apresentem 

dificuldades visíveis nas tarefas de pesquisa escolar.  

Ressalta-se a observação do professor 2, quando explica que “os alunos 

não sabem fazer pesquisas (e os professores não sabem orientar)”. Uma docente 

salienta que os alunos demonstram dificuldades, não tendo compreensão nítida do 

objetivo da pesquisa e também lidar com mais de uma fonte, aliado ao tempo 

limitado para efetuar a pesquisa e o trabalho. 

  Um dos mestres assinalou a ausência da continuidade da leitura, igualmente 

observada nos demais estudantes da nossa realidade e também a disponibilidade 

de tempo suficiente, aliada a falta do habito de manusear livros evidenciam as 

dificuldades no aprendizado dos alunos.  

É evidente que a leitura é necessária a todos os alunos de modo geral. 

Como orienta Kuhlthau (2009) na biblioteca escolar, é fundamental que tenham 

projetos de incentivo à leitura, proporcionando atividades para desenvolvimento do 

aprendiz, as habilidades de saber lidar com formação e em aula, discutir com o 

professor; tanto formal, como informal, de maneira que ele prepare o caminho para o 

processo de análise e avaliação.  
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Uma das causas dessa constatação é que o PROEJA é direcionado para 

quem esteve afastado das políticas públicas de ensino durante muito tempo; aos 

estudantes falta-lhes o hábito de manusear livros, bem como usar os meios 

eletrônicos.  

Outra possibilidade, sendo suas aulas noturnas, torna o tempo escasso para 

se dedicarem a prática da leitura, tanto na biblioteca como em sala de aula. 

 Parece que os professores e bibliotecários ainda não estão integrados de 

forma concatenada e efetiva dentro do processo pedagógico;  

      Conforme manifestação da professora 9 (2014); 

 O bibliotecário seria um parceiro na realização dos trabalhos, mas para 
isso, deveria se ter uma organização (comunicação) prévia entre professor 
e bibliotecário. Mas esse profissional quando procurado diretamente pelo 
aluno também, pois conhece o espaço e as referências, facilitando a 
indicação de obras conforme o assunto. (PROFESSORA 9, 2014) 

 

4.1. 7  Definição de Bibliotecário 

 Entre outros aspectos, um professor define o bibliotecário com mais 

detalhes, quando diz que a importância depende de sua formação acadêmica. Se 

ela for sólida, isto é, conhecer não somente os elementos técnicos da profissão  ela 

será relevante, caso contrário não. 

  Entende-se que a resposta dele é no sentido de que o bibliotecário tem que 

ser proativo em sua competência, nas tomadas de decisões, objetivando a realidade  

do bem coletivo. Dando curso às analises, o bibliotecário é fundamental podendo 

oferecer uma busca orientada, como também orientação quanto a trabalhar com 

mais de uma referência. 

 No entendimento dos professores questionados, disseram que a importância 

está: no orientar o material mais adequado para a pesquisa, essencial na orientação 

aos alunos, mediador cultural, facilitador no acesso a informação e que o 

bibliotecário é de grande importância para o desenvolvimento eficaz da pesquisa 

escolar, mediando e auxiliando o aluno na sua formação. 

 O bibliotecário escolar é responsável pelo mais importante recurso 

pedagógico escolar, a biblioteca.  

 

 

4.1. 8  Avaliação do Acervo 

 No que se refere ao acervo, os professores relacionam  diferentes opiniões. 
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Três docentes indicam que é ótimo e atende as necessidades das pesquisas 

dos alunos; o professor 2 (2014) responde que o acervo foi sugerido pelos 

professores que atuam no PROEJA.  Enquanto outro professor expressa que o 

acervo do IFRS contém principalmente os livros de divulgação e os manuais.   

 Ao passo que uma professora relaciona o pouco conhecimento do atual 

acervo, devido ao fato de sua área especifica ser pouco acessível. 

 Verificou-se que o acervo para três docentes não é satisfatório, segundo as 

informações, consideram: muito fraco, razoável e limitadíssimo. 

 Acredita-se que isso deva ser em relação das especificidades das disciplinas 

ministradas; sendo que para umas o acervo supre, e a outras fica a desejar. 

 

4.1. 9 Sugestões de melhoria para a pesquisa escolar 

 No que se refere ao questionamento para melhorias da pesquisa escolar na 

biblioteca, foram formuladas várias sugestões conforme a professora  9  indica: 

Poder-se-ia pensar em uma proposta comum  (“ padronizada ”) de pesquisa 
em  diferentes áreas, de forma a trazer ao estudante uma maior  segurança 
na  busca  de  informações, realização  de  trabalhos,   estudos. 
( PROFESSORA 9, 2014).  
 

 Entre outras sugestões está identificado, numa das respostas, a 

conscientização de que é necessário desenvolver atividades de motivação. Ações, 

neste sentido, para o desenvolvimento de uma cultura letrada, o que não é natural, 

principalmente para estudantes trabalhadores ou muito ligados na cultura da 

Internet. 

 Sendo que dois professores não responderam esta questão, enquanto que o 

docente 1, responde que acredita que as ferramentas disponibilizadas atualmente 

são suficientes. 

 Livros mais acessíveis aos alunos do PROEJA, foi mais uma das indicações, 

como também um quadro técnico maior de funcionários, para melhorias da pesquisa 

escolar na biblioteca. Ao término da análise do resultado das respostas dos 

professores, passou-se a analisar as respostas das bibliotecárias. 

 

4.2 Respostas das Bibliotecárias 

            Serão identificadas como bibliotecária 1 e bibliotecária 2, no relato a seguir. 

             As bibliotecárias têm sua formação Bacharel em Biblioteconomia e uma 

possui especialização em Gestão de Pessoas. 
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4.2.1 Definição da Pesquisa  Escolar   

 Quando perguntadas sobre a definição da pesquisa escolar, foi declarado 

pela bibliotecária 1,  que a biblioteca do IFRS é multinível, atendendo alunos do 

ensino médio, tecnológico e graduação técnica;  na apreensão dos conteúdos é 

utilizado o processo de seleção, busca e processamento de informação sobre um 

tema solicitado. 

 

4.2. 2 Papel da Biblioteca no processo de pesquisa 

 Uma das bibliotecárias não respondeu a pergunta “Qual é o papel da 

Biblioteca Escolar no processo de pesquisa escolar?”, enquanto que em sua fala a  

bibliotecária 2, disse que a mesma serve de suporte à pesquisa escolar, mas que 

nem sempre os alunos buscam a biblioteca para pesquisar. 

 

4.2. 3 Treinamentos para orientar os discentes   

 Em sendo o PROEJA um programa de ensino para alunos distantes da 

política de ensino, foi perguntado se receberam treinamentos para orientar os 

discentes; foi constatado que não. 

 Segundo disse a bibliotecária 1, “Não. Nunca foi pensado  em treinamento 

para esse seguimento.” Sendo  que a bibliotecária 2, cita que o sistema é o mesmo, 

tanto  para alunos do PROEJA como aos alunos convencionais. 

 

 

4.2. 4 Pesquisa na Biblioteca 

          No que tange se os alunos buscam a biblioteca para pesquisar, segundo  a 

bibliotecária 1, “Sim. Em pequena quantidade, geralmente entre os horários das 

18:00h. às 20:00h”. O motivo pode ser devido ao trabalho durante o dia.                       

Geralmente fazem uso de pesquisa nos computadores, com pouca solicitação de 

livros. 

 Como a outra bibliotecária assumiu há poucos dias, disse ter atendido os 

alunos do IFRS como um todo, sem distinção, nem sempre conseguindo perceber 

seus cursos. 
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4.2. 5  Orientação  à Pesquisa 

             Quando questionadas sobre a orientação à pesquisa aos alunos e quais são 

os passos, a bibliotecária 1, respondeu que orienta a pesquisa através do material 

bibliográfico, tendo como recurso a Internet; mas relaciona que tal orientação 

somente é dada quando solicitada; a bibliotecária 2,  informa que procura, primeiro 

saber exatamente, o que os alunos buscam, definindo o tema (geral e específico) e, 

se necessário, a finalidade de pesquisa, seguida de busca no sistema e no acervo. 

Identifica-se que as bibliotecárias mesmo em diferentes ações, exercem suas 

funções.        

              Quanto aos materiais que costumam indicar aos alunos do PROEJA na 

pesquisa dependendo do motivo da pesquisa; pode ter começo por material de 

referência ou diretamente no acervo geral. Uma pesquisa no sistema sempre é feita. 

              Foi constatado pela bibliotecária 1 que os alunos do  PROEJA não  tem 

dificuldades para a pesquisa escolar na Internet; a outra bibliotecária, em tendo sido 

admitida a poucos dias, não teve como relacionar o desenvolvimento da pesquisa.  

 

4.2. 6   Diferença entre alunos do PROEJA e demais  

             Quanto ao informar se havia diferença entre alunos do PROEJA dos demais 

alunos no desenvolvimento da pesquisa escolar, foi citado que não. 

             Constatou-se pela exposição da bibliotecária 1 ao dizer “Acredito não haver 

integração. Quando o aluno entra em contato com a biblioteca é que fazemos o 

auxílio, se necessário “, que para ser a  biblioteca um ambiente desejável,que 

agrega valores e que para incorporar a missão educativa, tem de trabalhar em 

conjunto com bibliotecário/professor/aluno. 

 

4.2.7 Opinião sobre o Acervo 

             No questionamento sobre opinião  quanto ao acervo, esse foi considerado 

pertinente ao foco de estudo, diferentemente das respostas dos professores, onde 

citaram como :” razoável,” “ muito fraco”  e “limitadíssimo” 

 

4.2.8 Melhoria do desenvolvimento da Pesquisa Escolar 

            Perguntado as bibliotecárias sobre sugestões de melhoria do 

desenvolvimento da pesquisa escolar, identifica a bibliotecária 1, que deveria haver  

“Estimulo por parte dos professores à inserir a pesquisa no contexto didático das 
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disciplinas. No entanto, sabe-se que o aluno do curso noturno possui pouco tempo 

para estudo fora do horário escolar; isso diminui o estimulo à pesquisa.” Seguido  da 

resposta da bibliotecária 2  que afirma:  

Não sinto a diferença entre os alunos do PROEJA e os demais, no setor de 
referência. Todos vêm aqui com demandas específicas de material e nem 
sempre se identificam. É normal que, em termos de acervo, um ou outro 
saiam daqui sem o livro que desejavam; mas isso não ocorre somente com 
os alunos de PROEJA ( BIBLIOTECÁRIA 2, 2014). 
 

              Analisando-se as respostas das bibliotecárias destaca-se o esforço para 

integrar a biblioteca do IFRS-CAMPUS RIO GRANDE no processo ensino-

aprendizagem e atuando mutuamente com a sala de aula.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Após análise dos resultados podemos concluir como ocorre a Pesquisa 

Escolar na biblioteca do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Rio 

Grande IFRS. 

 Observou-se através das respostas das bibliotecárias que as mesmas, 

quando solicitadas, costumam indicar aos alunos do PROEJA materiais 

bibliográficos, motivados e direcionados conforme a pesquisa; após definir o tema, 

indicam o material de referência ou diretamente no acervo geral. Como outros 

recursos, usam a busca através da Internet. 

 Observa-se que alguns professores indicam a pesquisa na biblioteca para 

busca de conteúdo sobre o tema, indicando livros didáticos, revistas cientificas e 

também os recursos disponíveis na Internet; considerando a biblioteca o centro de 

referência do pesquisador, em tendo um papel fundamental no processo do 

ensino/aprendizagem. 

 Em virtude da biblioteca do IFRS ser multinível, atendendo ao ensino médio, 

tecnológico e a graduação técnica, existe uma natural dificuldade à pesquisa escolar 

específica, pelos alunos do PROEJA. 

 Foi constatado que a equipe que atua na biblioteca não recebeu um 

treinamento específico para orientar os estudantes do PROEJA, na pesquisa 

escolar. O sistema é o mesmo para todos os alunos do IFRS. 

 Na observação da maioria dos professores, os alunos do IFRS geralmente 

fazem uso da biblioteca; enquanto que a bibliotecária 1 informa que os aprendizes 

do PROEJA o fazem em pequeno número devido ao fato de terem trabalhado 

durante o dia. 

 Constatou-se que as bibliotecárias não observam diferenciações entre os 

alunos do PROEJA e demais no desenvolvimento da pesquisa escolar; por outro 

lado, a maioria dos professores manifestaram afirmativamente, exemplificando as 

diferenças entre os alunos convencionais e os do PROEJA. 

 Verificou-se que há uma necessidade da integração 

bibliotecário/professor/aluno como sugestão dos próprios envolvidos na pesquisa; 

sugestionando estímulo, por parte dos professores, a inserir a pesquisa no contesto 

didático das disciplinas - atividade de motivação, propostas de padronização - a fim 
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de que estudantes tenham segurança e desenvolvimento na realização das suas 

pesquisas na biblioteca escolar. 

 Nas observações dessa pesquisa, entende-se a necessidade que 

professores e bibliotecárias desenvolvam trabalhos pedagógicos, que tenha a 

finalidade de desenvolvimento e formação do pensamento crítico no aluno do 

PROEJA, propiciando conhecimentos através da pesquisa escolar, para uma 

tomada de decisão quanto a sua formação profissional. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA O (A) PROFESSOR (A) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

Av. Itália Km 8 - Campus Carreiros -CEP 96201-900 

Fone/fax:(53) 32935122- Rio  Grande/RS 

E-mail:  ichi.academica@furg.br 

 

 

FURG 

Prezado (a) professor (a) 

Este questionário faz parte de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Objetiva descrever 

como acontece a orientação à pesquisa na biblioteca escolar aos alunos do 

“PROEJA”. 

 

Acadêmica: Marta G. L. A. Fernandes. 

Graduanda  em Biblioteconomia 

  

1. Qual é a sua (área de) formação? 

2.  Nome:  

 

3. Que disciplina ministra? 

 

4. Como você define Biblioteca Escolar no processo de Pesquisa Escolar? 

 

5. Você recebe ou já recebeu algum treinamento para orientar alunos do PROEJA a 

pesquisarem?          Se sim, quando? 

 

6. Você como professor (a) observa se os alunos buscam a biblioteca para 

pesquisar? a ( ) sim                            b ( ) não                          Por quê? 

 

 

7. Como você orienta as pesquisas para os alunos? Quais são os passos? 
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8. Quais as fontes de informação que indica aos alunos para a pesquisa escolar? 

 

 

9. Você percebe alguma diferença entre os alunos do PROEJA e demais quanto ao 

desempenho na realização da pesquisa escolar?  a ( ) sim                            b ( ) não                   

Por quê? 

 

 

10.  Quais dificuldades na realização de pesquisas escolares você observa nos 

alunos do PROEJA? 

 

11. Na  sua  opinião, qual a importância do  bibliotecário para o desenvolvimento 

eficaz da Pesquisa Escolar? 

 

 

12.  Qual sua opinião sobre o acervo da biblioteca em relação às necessidades de 

pesquisa  dos  alunos do PROEJA? 

  

 

 

13. Gostaria  de sugerir  melhorias da Pesquisa Escolar na biblioteca?  

 

 

                                                                           Agradeço a sua colaboração. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA BIBLIOTECARIA 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO - ICHI 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

 

 

FURG 

Prezada  bibliotecária 

Este questionário faz parte de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Objetiva descrever 

como acontece o processo de orientação à pesquisa na biblioteca escolar aos 

alunos do “PROEJA”. 

 

Acadêmica: Marta G.L.A. Fernandes. 

Graduanda   em Biblioteconomia 

  

1. Qual é a sua (área de) formação? 

2. Como você define a Pesquisa Escolar? 

 

3. Qual o papel da Biblioteca Escolar no processo de Pesquisa Escolar? 

 

4. Você recebe ou já recebeu algum treinamento para orientar alunos do PROEJA à 

pesquisa?  a ( ) sim        b ( ) não                  Por que? 

 

5. Os alunos do PROEJA buscam a biblioteca para pesquisar? a ( ) sim                      

b ( ) não     Por quê motivo? 

 

 

 

6. Como você orienta as pesquisas para os alunos? ; quais são os passos? 

 

 

 

7. Na pesquisa, quais materiais você costuma indicar aos alunos do PROEJA? 
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8. Os alunos do PROEJA tem dificuldades para a Pesquisa Escolar na internet? 

a ( ) sim                     b ( ) não                   Por quê? 

 

 

9. Há diferenciação entre alunos do PROEJA e demais alunos, no desenvolvimento 

da Pesquisa Escolar? a ( ) sim       b ( ) não      Por que? 

 

 

10. Como é o processo de integração entre biblioteca, professor, bibliotecária e 

aluno do PROEJA, na Pesquisa Escolar? 

 

 

11. Qual sua opinião sobre o acervo da biblioteca, para Pesquisa Escolar dos alunos 

do PROEJA? 

 

 

12. Em sua opinião, quais seriam as sugestões para melhoria do desenvolvimento 

da Pesquisa Escolar na biblioteca, para os alunos do PROEJA? 

 

 
   
 
 
                                                                               Agradeço sua colaboração. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 Você esta sendo convidado (a) para participar, como voluntário a), em uma pesquisa.  Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que será em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

                                Titulo do Projeto: Orientação à pesquisa e biblioteca escolar: um estudo sobre o            

PROEJA na cidade do Rio Grande – RS. 

                                           Pesquisadora Responsável: Marta Gezela Lima Alves Fernandes. 

                                          Telefones para contato da pesquisadora: 3232.9177 e Cel. 8112.8968 

 

                              JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS: 

              O motivo que nos leva a estudar o problema/questão da pesquisa é estabelecer diretrizes 

que estimulem os estudantes do PROEJA ao uso da biblioteca escolar para desenvolver suas 

capacidades informacionais.  

              A pesquisa se justifica em virtude da pesquisadora ser ex-aluna do PROEJA. O objetivo 

desse projeto é constatar como ocorre, atualmente, a evolução da orientação à pesquisa na biblioteca 

escolar aos alunos do PROEJA. O(s) procedimento(s) de coleta de dados será/serão da seguinte 

forma: os dados principais serão coletados  através de questionário com 12 perguntas relativas à 

pesquisa, endereçado a professores e bibliotecários do IFRS – Câmpus Rio Grande (RS) e possível 

entrevistas para desenvolvimento e esclarecimento do estudo.  

             A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional.  

Declaração do (a) participante ou do (a) responsável pelo (a) participante. 

             Eu, ___________________________________, abaixo assinado (a) concordo em participar 

do estudo Orientação à pesquisa e biblioteca escolar: um estudo sobre o            proeja na 

cidade do Rio Grande – RS. Fui informado (a) pela pesquisadora dos objetivos da pesquisa acima 

de maneira clara e detalhada, esclareci minhas dúvidas e recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Autorizo (   ) Não autorizo (    ) a publicação de 

eventuais fotografias que a pesquisadora necessitar obter de mim, de minha família, do meu recinto 

ou local para o uso específico em sua dissertação ou tese. 

 

Local e data: _______________________________________/________/___________. 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ______________________________________________   


