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“Se cabe ou não à biblioteca pública o
atendimento ao estudante em seu apoio
didático, é realmente um tema bastante polêmico
e que tem provocado opiniões favoráveis e
desfavoráveis”.

Regina Célia
Baptista Belluzzo
2005

“Uma pergunta fica em aberto: se não contamos
com as bibliotecas escolares, onde os estudantes
devem proceder às suas pesquisas e desenvolver o
gosto pela leitura, onde poderão obter eles o
acesso às informações em fontes tradicionais que
não sejam apenas a Internet?” ...

“... é certo que existe uma enorme disfunção nessa área, ao se
transformarem as bibliotecas públicas em prestadoras de serviços
voltados à escolarização – além de que esse fato provoca outros
equívocos, como a concepção aceita tradicionalmente de que, para o
desenvolvimento do gosto pela leitura, basta a existência de alguns
recursos materiais”

Recomendações às bibliotecas públicas
♦ Ampliação dos regulamentos das bibliotecas públicas a fim de
permitir a freqüência de leitores de menor idade às salas de leitura
♦ Admissão de pessoal especializado para atender aos escolares
♦ Composição de um acervo adequado à prestação dos novos serviços
♦ Elaboração de normas adequadas ao atendimento propriamente dito
♦ Serviço de relações públicas no setor de atendimento aos
escolares
♦ Empréstimo domiciliar
♦ Colaboração com os estabelecimentos de ensino através de
serviços de extensão bibliotecária
♦ Colaboração com os professores
Etelvina Lima, 1959

♦ “A previsão metódica de uma ação a ser realizada e a
racionalização dos meios para atingir determinados fins
apresenta-se hoje, em todos os setores da vida humana, como
exigência básica.”
♦ “Assim, a determinação clara, precisa e correta dos
objetivos é hoje considerada como exigência prévia
fundamental em qualquer atividade e a condição necessária
para definir sua verdadeira razão de ser, ou melhor, o seu
dever ser.”

Carminda Nogueira de Castro Ferreira, 1978

Como a biblioteca pública pode apoiar a
escola no processo de aprendizagem?
Desenvolver ações embasadas nos objetivos e nas
características da escola
Ações específicas
Ações sistemáticas
Ações planejadas
Ações embasadas em teorias educacionais e
evidências científicas
Ações mediadas
Adequação de acervo, pessoal, acesso, instalações
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