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RESUMO
A presente pesquisa tem como tema a contribuição da biblioteca 
no processo de ensino-aprendizagem: a mediação da informação 
no processo avaliativo. O principal objetivo é investigar como 
ocorre a participação da biblioteca em sua dimensão pedagógi-
ca no momento avaliativo do processo de ensino-aprendizagem. 
Optou-se pelo referencial metodológico a pesquisa qualitativa 
com método de estudo de casos múltiplos pela definição de in-
vestigar duas realidades distintas: biblioteca escolar e biblioteca 
universitária. A relevância dessa investigação consiste em cola-
borar para compreensão mais ampla da contribuição da bibliote-
ca no processo de ensino-aprendizagem, e, sobretudo, subsidiar 
referenciais teóricos para a construção de metodologias que fo-
mentem práticas avaliativas no ensino com a efetiva participa-
ção da biblioteca. A decisão de investigar essa temática parte de 
inquietações inerentes à trajetória da autora como docente de 
disciplinas correlatas à questão e também como desdobramento 
de investigação feita sobre a instituição ‘biblioteca’. Espera-se 
com o desenvolvimento desta pesquisa apresentar um modelo de 
avaliação docente que inclua a biblioteca na prática cotidiana do 
processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação. Avaliação do Ensino-Aprendiza-
gem. Biblioteca e Educação. 
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ABSTRACT
This research has as theme the contribution of the library in the 
teaching-learning process: the mediation of information in the 
evaluative process. The principal objective is investigate how 
occurs the participation of the library in its pedagogical dimen-
sion in the evaluative moment of the teaching-learning process. 
It opted for a methodology based on the qualitative research 
with the method of the multiple case study, viewing investigate 
two distinct realities: school library and university library. The 
relevance of this investigation is collaborate to a larger compre-
hension of the contribution of the library in the teaching-learn-
ing process, and, specially, subsidize theoretical references to the 
construction of methodologies that promote evaluative practices 
in education with the effective participation of the library. The 
decision of investigate this theme as a thesis project proposal, 
comes from the concerns inherent to this article’s author tra-
jectory as teacher of disciplines allied to the theme and also as 
a branch of investigations made about the institution library. 
It expects with the developing this research shows a model of 
teaching evaluation that includes the library in the daily prac-
tice of the teaching-learning process.
Keywords: Evaluation. Teaching-learning evaluation. Library 
and Education. 
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1 Introdução

A problemática da avaliação é um dos temas mais recor-
rentes na formação didático-pedagógica dos professores, seja na 
sua formação inicial, seja nas versões de sua formação continu-
ada. No entanto, essa preocupação extrapolou o contexto da for-
mação e, no âmbito das políticas públicas educacionais, passou 
a configurar as bases de uma cultura avaliativa que permeia a 
sociedade contemporânea, tal importância trouxe para este ce-
nário universo plural, permeado de inquietações e de incertezas. 

Atualmente, percebe-se a implantação de um processo 
avaliativo formativo, democrático e emancipatório no que se re-
fere à concepção da aprendizagem como um processo avaliativo 
contínuo e integrado ao cotidiano da sala de aula. Nesse senti-
do, a democratização da educação escolar e da avaliação tem o 
significado da imersão em um conjunto de aprendizagens que, 
a exemplo da leitura e da escrita, são apresentadas como o pon-
to nevrálgico dos baixos desempenhos dos estudantes no Brasil 
(GADOTTI, 2000).

No contexto acima, inclui-se, também, a participação da 
biblioteca no processo de avaliação do ensino-aprendizagem, 
pensada de modo a favorecer a construção de aprendizagens sig-
nificativas que, por sua vez, além dos aspectos formais e con-
ceituais, levam ao desenvolvimento moral e intelectual do es-
tudante. Neste trabalho, tomaremos como recorte de análise a 
‘biblioteca’ como parte integrante do momento no processo de 
ensino-aprendizagem.

Nos anos 1960 e, principalmente, na década de 1970, a 
educação passou a ser considerada essencial para o desenvolvi-
mento econômico do País. Tal fato foi motivado, principalmen-
te, pelos processos de industrialização e urbanização das cidades, 
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bem como pelo crescimento demográfico da população (LÜCK 
et al., 2000).

De início, houve pressão pela expansão da escola elemen-
tar e pela alfabetização da população menos favorecida; com a 
crescente especialização do trabalho, a população passou a pres-
sionar os governantes pela expansão do acesso ao ensino médio, 
técnico ou geral, e, por fim, ao ensino superior (FREITAG, 1984). 
Buffa (2005, p. 53) continua discorrendo sobre tais afirmações: 
“As transformações sociais acarretam modificações substanciais 
na escolarização que começa cada vez mais cedo e termina cada 
vez mais tarde na vida das pessoas.”

Nessa nova configuração social do ambiente acadêmico, as 
bibliotecas são participantes diretas da construção do fazer peda-
gógico, já que se fazem presentes no processo de ensino-apren-
dizagem ao assumirem o papel de mediadoras entre as novas 
competências que são desenvolvidas no ambiente escolar e as in-
formações que tal comunidade demanda neste processo. Estudos 
na área localizam a biblioteca como a instância que possibilita 
às instituições de educação “atender às necessidades de infor-
mação de um grupo social ou da sociedade em geral, através da 
administração do seu patrimônio informacional e do exercício 
de uma função educativa, ao orientar os usuários na utilização 
da informação” (LÜCK et al., 2000, p. 56).

A decisão de investigar essa temática parte de inquieta-
ções inerentes à nossa trajetória docente de disciplinas afins da 
questão e também como desdobramento de investigação feita so-
bre a instituição biblioteca em estudos anteriores. Associado a 
tal fato, observamos o não envolvimento da biblioteca no tocante 
à sua efetiva participação nas questões referentes ao ensino, res-
tringindo seu espaço de atuação apenas ao campo operacional, 
relegando, desta forma, sua dimensão pedagógica.
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Dentre os espaços acadêmicos, as minhas maiores inquie-
tações e reflexões centram-se no papel que a biblioteca tem de 
contribuir no processo de ensino-aprendizagem e, como tal, 
tornar-se passível de ser inserida em práticas avaliativas. Vemos 
também a imensa responsabilidade da instituição ‘biblioteca’ 
no desenvolvimento de todo o processo educacional. Por outro 
lado, o contato direto com alunos e professores possibilita-nos 
observar e conhecer suas dificuldades e desafios diante da utili-
zação da biblioteca como apoio pedagógico.

Diante dessa contextualização, compreende-se que abor-
dar essa temática exige que se tenha, inicialmente, a clareza de 
que esta é uma discussão complexa e, ao mesmo tempo, escor-
regadia. É complexa porque nessa cultura avaliativa muitas são 
as versões, as concepções e as representações construídas sobre 
a avaliação, e sua relação com a biblioteca ainda é muito pouco 
mencionada. Ao mesmo tempo, é também uma esfera escorre-
gadia, uma vez que a prática profissional docente disponibiliza 
uma experiência concreta e palpável sobre a avaliação que, de 
modo positivo ou negativo, serve de guia ao fazer docente e são 
estes referenciais que subsidiam a teorização que cada professor 
e cada professora constroem no seu cotidiano como sustentação 
das suas intervenções e das práticas avaliativas na escola.

Por entendermos a importância do papel da biblioteca nas 
instâncias pedagógicas, trazemos como questão central investi-
gar como ocorre a participação desta, em sua dimensão pedagó-
gica, no momento avaliativo do processo de ensino-aprendiza-
gem tendo em vista sua efetiva importância no desenvolvimento 
das práticas educativas.

Nessa perspectiva, destacam-se como objetivos: investigar 
qual a relação da biblioteca na formação docente, consideran-
do-se que tal formação relaciona-se diretamente com o processo 
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de ensino-aprendizagem; analisar os programas de formação do-
cente como participante do desenvolvimento do processo avalia-
tivo; identificar os impactos sentidos/percebidos pelos docentes 
em sua prática pedagógica, resultantes da inserção da biblioteca. 
Quais necessidades e dificuldades sentidas? E, ainda, investigar 
se os referenciais para a política/programas de avaliação levam 
em conta a participação da biblioteca na formação docente.

2 Avaliação educacional em cena

Avaliar é uma palavra do nosso cotidiano. Seja de maneira 
espontânea ou intencional, sempre a usamos como forma de te-
cer algum comentário ou juízo de valor a respeito de algo. Dessa 
forma, com uma grande intensidade e significados particulares, 
ela está imbricada no cotidiano de uma parcela considerável de 
pessoas, sobretudo, daquelas ligadas à educação.

No campo da Educação, podem ser avaliados: um indiví-
duo, um segmento humano, ações, processos (programas, planos, 
projetos, propostas), a ‘performance’ de um curso, uma fração de 
uma corporação ou uma instituição na sua totalidade. 

Segundo Vianna (2000), a avaliação educacional não tem 
servido apenas à função reducionista de verificação de desem-
penho, mas também à qualidade de programas, projetos, cursos 
e instituições. Para Somera (2005), o conceito de avaliação vem 
evoluindo desde o início do século XX e expõe explicações de 
seus marcos conceituais definidos em quatro gerações, associa-
das à mensuração, à descrição dos objetivos, ao julgamento de 
mérito de informações obtidas para tomada de decisões e à ne-
gociação ou consenso entre pessoas sobre as questões avaliativas.

Para elaborar um processo de avaliação educacional, não 
basta interpretar o conceito de avaliação no estabelecimento de 
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um trabalho coerente e adequado, mas se apropriar de conheci-
mentos sobre os objetos ou operadores da avaliação, uma vez que 
estes são os focos da ação avaliadora, a qual coleta informações 
de várias ordens para esclarecer a qualidade dos seus resultados.

Somera (2008) cita oito variáveis que podem ser objetos 
de avaliação: os alunos, os egressos, os professores, o currículo, 
a administração, o ambiente institucional, o impacto social da 
produção científica, tecnológica, econômica e cultural da insti-
tuição e a avaliação do trabalho institucional no sentido de pres-
tação de contas ao Estado e à sociedade. 

Aos operadores da avaliação aliam-se critérios fundamen-
tais para o desenvolvimento de um processo avaliativo. Para 
Amorim (1992), a existência de critérios para se processar uma 
avaliação é maior que sua importância: é uma exigência na for-
mação da tela crítica sobre práticas avaliativas, serve como parâ-
metro que expressa o valor de cada aspecto do contexto avaliati-
vo. Um processo de avaliação é inapropriado e ilegítimo quando 
sua serventia fica destinada apenas aos que trabalham no progra-
ma ou aos que o patrocinam. 

A avaliação reconhecida é aquela negociada entre os inte-
resses individuais e a clareza de suas consequências. Nesse sen-
tido, vale lembrar o ideário das reformas do Estado, agora con-
siderado Estado mínimo, que passou a operar como controlador 
e avaliador das políticas, deflagrando uma série de estratégias 
com o argumento de melhoria da qualidade educacional. Nesta 
contextualização de democratização da sociedade e de diminui-
ção do papel do Estado, enquanto provedor, é que as avaliações 
foram modeladas visando à sua adaptação à legislação em vigor 
– Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei no 9.496/1996). 

Segundo Luckesi (1989), o modelo pedagógico da avalia-
ção é coerente com o modelo social vigente.
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3 Percurso metodológico

Procedimentos metodológicos são veículos operacionali-
zadores da pesquisa. Referem-se à decisão sobre o caminho mais 
adequado para se alcançar resultados almejados, destacando-se 
os aspectos de caracterização, delimitação do campo de pesquisa, 
as etapas e as técnicas utilizadas para viabilizá-la bem como os 
processos de coleta, organização e a análise dos dados. Em rela-
ção aos objetivos, essa pesquisa possui caráter exploratório, por-
quanto, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 99), 
os estudos exploratórios são realizados normalmente “quando o 
objetivo é examinar um tema ou problema de pesquisa pouco 
estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado 
antes”, ou até mesmo ampliar os estudos já existentes.

Dentre as abordagens metodológicas que podem auxiliar 
na delimitação da trajetória de estudo, adotamos a abordagem 
qualitativa com contribuição quantitativa para complementar 
os dados da pesquisa. Conforme Minayo et al. (2005, p. 71), “o 
método quantitativo visa obter evidências de associações entre 
variáveis independentes (intervenção, exposição) e dependentes 
(resposta ou de desfecho)” e o método qualitativo, mesmo que 
apresente diferentes estratégias metodológicas, tem como ob-
jetivo “compreender as relações, as visões e o julgamento dos 
diferentes atores sobre a intervenção da qual participam, enten-
dendo que suas vivências e reações fazem parte da construção da 
intervenção e de seus resultados” (MINAYO, et al., 2005, p. 82). 

O universo de nossa pesquisa é constituído por bibliote-
cas universitárias localizadas na cidade de Fortaleza e a amostra 
se constitui de bibliotecas de instituição pública e privada. A 
escolha intencional da amostra se justifica pela importância das 
referidas bibliotecas na trajetória educacional da sociedade.
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Nossa coleta de dados dar-se-á através da pesquisa biblio-
gráfica e da pesquisa documental com a finalidade de desvendar, 
coletar e mapear as principais pesquisas sobre o tema. Para co-
letar informações mais precisas, adotamos o método de estudo 
de casos múltiplos com entrevistas estruturadas e aplicação de 
questionários semiestruturados. A análise e o tratamento dos da-
dos coletados ocorrerão sob a perspectiva da hermenêutica, visto 
que contempla o processo de descrição do fenômeno ao se pre-
ocupar com a interpretação e ter como objetivo compreender o 
fenômeno em questão. Vale destacar que o método hermenêutico 
não se caracteriza por ser apenas uma forma de interpretação. Ao 
contrário, a hermenêutica se apresenta como uma possibilidade 
de filosofia aplicada às ciências humanas e possibilita ao pesqui-
sador mergulhar no universo de análise, procurando interpretar 
as teorias e os processos que se manifestam em um determinado 
objeto de pesquisa (WELLER, 2007).

4 Conclusões parciais

Percebemos que a participação da biblioteca no cotidiano 
docente ainda é frágil e que a inserção dessa unidade de informa-
ção no processo de ensino-aprendizagem é incipiente, em virtu-
de de os programas e as políticas educacionais não a considera-
rem como um elemento do processo educacional, relegando sua 
participação aos aspectos de infraestrutura. A proposta de uma 
biblioteca mais participativa no contexto educacional precisa ser 
aderida por toda comunidade acadêmica mediada pela formação 
docente e a partir de práticas educativas.
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