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RELATO DE EXPERIÊNCIA: BIBLIOTECA ESCOLAR MÁRIO COELHO 

AGUIAR 

EXPERIENCE REPORT: SCHOOL LIBRARY MÁRIO COELHO AGUIAR 

Modalidade da Apresentação: Comunicação Oral 

Resumo: Relata as atividades profissionais da biblioteca escolar, realizadas na escola da Fundação 

Bradesco unidade de Canuanã, localizada em Formoso do Araguaia/TO.  A biblioteca Mário Coelho 

Aguiar, tem por finalidade atender aos seus usuários, oferecendo recursos informacionais e serviços de 



 

 

apoio ao processo de ensino e aprendizagem. O acervo da biblioteca é composto por livros de leitura 

dos diversos gêneros literários e obras de conhecimentos específicos ou técnicos e por fontes não-

bibliográficas. As ações realizadas pela biblioteca são vistas como instrumento de apoio às atividades 

educacionais, pedagógicas e culturais da escola. Algumas das ações desenvolvidas foram: restaurante 

da leitura, contação de histórias, debates, chá literário, doses de leitura, livros que caminham e lendo em 

família. Pode-se concluir que o ato da leitura é de suma importância ao aluno, possibilitando o mesmo 

na construção do conhecimento. 
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Abstract: It reports the professional activities of the school library, held at the Bradesco Foundation 

school in Canuanã unit, located in Formoso do Araguaia / TO. The library Mário Coelho Aguiar, aims 

to serve its users, providing informational resources and services to support the process of teaching and 

learning. The library's collection consists of reading books of various literary genres and works of 

specific or technical knowledge and non-bibliographic sources. The actions performed by the library are 

seen as an instrument of support to the educational, pedagogical and cultural activities of the school. 

Some of the actions developed were: reading restaurant, storytelling, debates, literary tea, reading doses, 

walking books and family reading. It can be concluded that the act of reading is of utmost importance 

to the student, enabling the same in the construction of knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo fundamenta-se num relato de experiência, tendo como intuito relatar 

práticas de leitura desenvolvidas na biblioteca escolar Maria Coelho Aguiar, da escola-fazenda 

Dr. Dante Pazzanese. A escola fundada em 1973 localiza-se ao lado da Ilha do Bananal, à 

margem do Rio Javaés, no município de Formoso do Araguaia/TO. Funciona em regime de 

internato, é mantida pela Fundação Bradesco, atendendo crianças e adolescentes entre quatro e 

dezoitos anos, a maioria proveniente da zona rural do município. Atualmente a escola atende 

aproximadamente 850 crianças e jovens, ofertando desde a educação infantil até o ensino médio 

profissionalizante em técnico agropecuária.  

Sob a perspectiva de uma educação de tempo integral e de educação integral, a escola 

oferta oficinas variadas entre as quais: projeto cinema, projeto leitura, projeto meio ambiente, 

teatro e esportes. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas na biblioteca são de grande 

importância no dia a dia da escola.  

2. BIBLIOTECA ESCOLAR 
A biblioteca é entendida como uma “[...] coleção de livros e documentos congêneres, 

organizados para estudo, leitura e consultas” (FERREIRA, 1986, p. 253), que se faz presente 

em praticamente todas as escolas, seja na forma de sala de leitura, seja como um espaço com 

livros nas prateleiras e algumas mesas e cadeiras para leitura. 



 

 

A biblioteca escolar se localiza em escolas e é organizada para integrar-se com a sala de 

aula e no desenvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos 

educativos integrado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial 

desenvolver e fomentar a leitura e a informação. 

Segundo Durban Roca (2012), a biblioteca no ambiente escolar passa a ser entendida 

não só como um recurso físico, que facilita os processos de aprendizagem e promoção da leitura, 

e sim como um ambiente de aprendizagem com grande valor pedagógico, composto de 

equipamentos diferentes aos da sala de aula, materiais em variados suportes, diversificadas 

fontes de informação, e através da atuação de pessoal qualificado. 

A biblioteca escolar tem como principal finalidade despertar o interesse do aluno para a 

leitura, bem como: incentivar o leitor para utilizar outras bibliotecas, como as universitárias, 

públicas, municipais, estaduais, privadas e bibliotecas especializadas; incentivar os alunos com 

atividades alfabetizadoras; e estimular a socialização, a leitura e a pesquisa, melhorando seu 

currículo escolar (VASQUES et al., 2014). 

O bibliotecário que atua na escola vem modificando sua prática e assumindo um papel 

educacional ao desenvolver situações de aprendizagem no espaço da biblioteca, em 

complementação e ampliação aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Ao assumir essa 

função, o bibliotecário “[passa a ser] visto como um professor informal, responsável pelo uso 

correto de acervo e, principalmente pelo aprimoramento da mente dos usuários da biblioteca” 

(MUELLER, 1989, p.65). 

Segundo Bicheri e Almeida Júnior (2013), para que o bibliotecário exerça seu papel de 

educador é indispensável que ele esteja inserido na comunidade escolar e integrado ao projeto 

pedagógico da instituição, atuando junto aos professores, alunos, direção, funcionários e pais, 

desta forma, sua cooperação e participação contribuirão positivamente no processo de ensino - 

aprendizagem. 

O bibliotecário escolar (leitor, mediador e educador), inserido em sua comunidade, 

tem como uma de suas atividades, participar do projeto pedagógico atuando junto a 

professores, alunos, funcionários e familiares de alunos, num trabalho de cooperação 

e participação, de forma a tornar a biblioteca escolar um espaço dinâmico na escola, 

favorecendo o processo de ensino-aprendizagem (BICHERI; ALMEIDA JÚNIOR, 

2013, p. 44). 

Além de contribuir positivamente para o processo ensino aprendizagem, as atividades 

desenvolvidas na biblioteca escolar têm como objetivo principal o estímulo ao hábito e gosto 

pela leitura. É importante destacar que leitura e aprendizagem andam juntas. 

 

3. BIBLIOTECA ESCOLAR MÁRIO COELHO AGUIAR 



 

 

A biblioteca tem por finalidade atender aos seus usuários, oferecendo recursos 

informacionais e serviços de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com o Regulamento da biblioteca todos os funcionários, estudantes, e demais 

funcionários do Colégio Dr. Dante Pazzanese tem direito de usufruir do acervo da biblioteca, 

tendo como finalidade atender às necessidades de informação dos alunos, professores e 

funcionários em seus trabalhos, pesquisas e leituras. 

O acervo escolar é composto por livros de leitura dos diversos gêneros literários 

(romance, poesia, teatro, crônicas, cordel, entre outros) e as obras de conhecimentos específicos 

ou técnicos e por fontes não-bibliográficas como: Imagem em movimento: filmes em DVD, 

entre outros; documento sonoro: CD (compact disc); documento iconográfico: pintura, gravura, 

ilustração, fotografia, desenho técnico, entre outros; documento cartográfico: mapas e globos; 

documento tridimensional: esculturas e objetos e suas representações (objetos de museu, 

monumentos, brinquedos, fantoches, entre outros). 

A biblioteca escolar requer acervo atualizado, que abranja as várias áreas do 

conhecimento, com obras de apoio à pesquisa para o planejamento pedagógico que apresente 

obras lúdicas e de fruição apropriadas para a formação do leitor. Para alcançar esse objetivo, 

deve haver uma política de seleção e aquisição de material que garanta a qualidade da coleção, 

um trabalho analítico do bibliotecário em parceria com a equipe técnico-pedagógica num 

procedimento que envolve planejamento orçamentário visando a atender a proposta pedagógica 

da instituição. 

4. AÇÕES DA BIBLIOTECA 
Como instrumento de apoio às atividades educacionais, pedagógicas e culturais da 

escola, a biblioteca deve aglutinar e instrumentalizar ações estabelecidas em conjunto com a 

equipe docente, paralelamente às rotinas administrativas. As ações requerem alinhamento com 

o conteúdo programático da sala de aula e devem ser realizadas de acordo com a demanda da 

escola e do corpo docente (REGULAMENTO DA BIBLIOTECA). 

4.1 Restaurante da leitura 

A atividade foi realizada com os alunos de 2º ano do ensino fundamental. Com o 

objetivo despertar o interesse e incentivar a literatura infantil foram desenvolvidas atividades 

lúdicas com os alunos.  Os alunos escolherem os livros, "degustaram" os livros e fizeram o 

reconto das obras. 

Figura 1: Momento de realização do projeto Restaurante da leitura na biblioteca 



 

 

  
Fonte: arquivo particular das autoras 

 

4.2 Contação de histórias 

A atividade é desenvolvida no decorrer do ano letivo, com todos os alunos da escola e 

tem como objetivo contribuir na formação de uma comunidade leitora. O Projeto de Leitura e 

Contação de histórias em parceria com a professora de Artes e Teatro ocorre nos vários 

ambientes da escola.  As contações são desenvolvidas através de livros, fantoches e teatros. 

Após cada contação, os alunos podem recontar ou contar outras histórias, expressando o que 

entenderam da história contada. 

Figura 2: Momento de realização do projeto contações de histórias na biblioteca 

  
Fonte: arquivo particular das autoras 

 

4.3 Chá literário 

O objetivo principal é despertar o interesse e o prazer pela leitura e pela arte nos alunos 

da escola e participantes do encontro, além de aperfeiçoar o desenvolvimento dos eixos de 

leitura e oralidade. O evento ocorre no decorrer do ano letivo, com datas pré-estabelecidas, 

sendo o mesmo realizado com todas as turmas. Cada chá literário desenvolve uma temática. 

Figura 4: Momento de realização do chá literário na biblioteca 



 

 

 

Fonte: arquivo particular das autoras 

 

4.4 Doses de leitura 

A escola conta com uma unidade de saúde, onde são atendidos os estudantes e 

funcionários que vivem na escola. A leitura no hospital tem como objetivo proporcionar 

entretenimento e incentivar o hábito da leitura, tornando menos entediante a permanência do 

paciente na unidade hospitalar.  

Foi disponibilizado no hospital uma “ estante itinerante” composta por gibis e livros de 

diversos gêneros. A estante circula pelos diversos ambientes do hospital: sala de estudos, 

quartos e recepção. Os livros são escolhidos entre os livros do acervo da biblioteca escolar e 

trocados a cada bimestre. Ocorre também a contação de história, a professora de artes vai ao 

ambiente do hospital e reconta histórias. 

 
Figura 5: Momento de realização do projeto “Doses de leitura” na unidade hospitalar 

 
Fonte: arquivo particular das autoras 

 

4.5 Livros que caminham 

O principal objetivo é a socialização da leitura entre a comunidade escolar, ampliando 

e desenvolvendo o hábito de leitura, tanto para funcionários, alunos e pais e responsáveis. Esse 

projeto conta com as seguintes etapas: envio de e-mail sensibilizando os funcionários a 

emprestarem e/ou doarem livros do seu acervo pessoal para toda a comunidade; doação e/ou 

empréstimo de livros pelos funcionários para montagem do acervo; empréstimo deste acervo a 



 

 

comunidade escolar; culminância do projeto com relatos dos livros lidos pela comunidade 

escolar. O projeto conta com a parceria dos (as) professores de Língua Portuguesa 

Figura 6: Momento de realização do projeto Livros que caminham 

 
Fonte: arquivo particular das autoras 

 

4.6 Lendo em família 

O projeto tem como objetivo a participação dos pais e/ou responsáveis no processo de 

leitura realizado nos dias que os alunos estão em suas casas. Foi proposto que cada aluno 

escolhesse um livro na biblioteca e realizasse a leitura com os familiares. Após a leitura, os 

alunos deveriam recontar as histórias para os pais, que transcreveram a história e realizar um 

desenho ilustrando a obra lida.  A atividade teve uma apresentação, os pais foram convidados 

a participar da contação da história junto aos filhos. 

 
Figura 7: Momento de realização do projeto “Lendo em família” 

 

Fonte: arquivo particular das autoras 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As ações desenvolvidas pela Biblioteca Mário Coelho Aguiar, procurou desenvolver 

atividades que ampliasse e criasse o hábito de leitura em toda a comunidade, seja ela alunos, 

funcionários, pais e responsáveis. Com isso, a biblioteca proporciona uma ampliação do 

conhecimento, vocabulário e outros saberes. 



 

 

Pode-se concluir que os resultados obtidos foram gratificantes, pois possibilitou a 

construção do conhecimento da comunidade e possibilitou uma interação entre diferentes níveis 

de ensino, envolvendo alunos, funcionários e familiares de diferentes idades, escolaridade e 

profissões. 
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