
                                          
Encontro de Bibliotecas Escolares no Contexto da Ibero América e Caribe 

 

O Encontro de Bibliotecas Escolares no Contexto da Ibero América e Caribe, realizado no 

âmbito do Edicic, pelo Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar, ocorreu em Belo Horizonte, na 

Escola de Ciência da Informação da UFMG, no dia 22 de setembro/2016. 

 

A programação constou das seguintes atividades: 

17 hs.  
ABERTURA  
Profa. Bernadete Campello 

Coordenadora do Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar - GEBE 

 

17:10hs. 
RELATOS E DEBATES 
Moderador: Prof. Eduardo Valadares da Silva - GEBE 

 

Lourdes García-Aguirre 
Facultad de Información y Comunicación - Universidad de la República - Uruguai 

A atual situação das pesquisas sobre biblioteca escolar no Uruguai 

  

Helen de Castro Silva Casarin 
Departamento de Ciência da Informação da UNESP Marília 

Líder do Grupo de Pesquisa Comportamento e Competência Informacionais  

Como a ação do Grupo de Pesquisa Comportamento e Competência Informacionais pode 

modificar a realidade das bibliotecas do Município de Marília?  

 

Janaína Ferreira Fialho  
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Sergipe 

Como as ações do seu Grupo de Pesquisa pode modificar a situação das bibliotecas do 

Município? 

 

Amanda de Azevedo Silva Martins e Ana Christina Thomaz Siuves  
Analistas de Projetos Educacionais 

SESI - Gerência de Educação Básica 

Como as ações articuladas das bibliotecas do Sistema FIEMG impactam a qualidade de seus 

serviços?   

 

Belkiss Del Rio 
Analista de Ciência da Informação 

Colégio Santo Agostinho Belo Horizonte 

Que diferença a biblioteca faz na aprendizagem dos alunos de sua escola? 

 

18:10hs.  
DEBATE 
 
18:45hs. 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E ENCERRAMENTO Profa. Bernadete Campello 



PROPOSTAS 
 

Participaram do evento 65 pessoas. Ao final foram feitas as seguintes propostas, aprovadas 

pelos presentes: 

 

♦ Estímulo à participação no 3º Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e 

prática, no âmbito do XXVII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência 

da Informação - CBBD, que acontecerá em 2017. 

 O CBBD ocorre sempre nos anos ímpares. Embora ainda não esteja definido o local e a 

data do XXVII CBBD (o evento costuma ocorrer no mês de julho), espera-se que os 

bibliotecários interessados já comecem a preparar relatos a serem submetidos à Comissão 

Científica do Fórum, para o ano de 2017. 

  

♦ Realização de eventos regionais sobre biblioteca escolar nos anos pares. 

 Essa proposta é direcionada aos organizadores de eventos regionais. Permitirá a 

discussão de questões específicas da região e poderá estimular maior participação dos 

bibliotecários no Fórum Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática. 

 

♦ Elaboração de questionário comum para coleta de dados sobre bibliotecas escolares 

brasileiras. 

 Um trabalho do GEBE publicado em 2012 (ver referência abaixo) estudou 18 

diagnósticos e constatou a diversidade de instrumentos de coleta de dados, o que impossibilita 

comparações e análise mais aprofundada. Foi então proposta a elaboração de um questionário 

abrangente a ser usado para futuros diagnósticos.  Foi formada uma Comissão para estudar e 

propor reformulações no questionário elaborado pelo GEBE por ocasião de um levantamento 

nacional feito em 2008. 

CAMPELLO, B. et al. Situação das bibliotecas escolares no Brasil: o que sabemos? Biblioteca 

Escolar em Revista, Ribeirão Preto, v. 1, n. 1, p. 1 - 29, 2012.    

 

♦ Colaboração para alimentação da base LIBES. 

 As recomendações feitas em eventos anteriores para a alimentação colaborativa da 

LIBES parecem não estar tendo resultados. Assim, o GEBE vai estudar a atual metodologia de 

atualização da base e buscar formas mais eficientes de alimentação. Enquanto isso, propõe se 

a colaboração de todos no envio de material para ser incluído. O envio deve ser feito para: 

bib@eci.ufmg.br 

 

♦ Elaboração de um cadastro de bibliotecários que atuam em bibliotecas escolares no Brasil. 

 Considera-se que é importante mapear o contingente de bibliotecários que atuam em 

bibliotecas escolares. O GEBE vai verificar a possibilidade de que alguma instituição da área 

assuma essa tarefa. 

  

♦ Implementação de um banco de “boas práticas”, composto de relatos de experiências de 

bibliotecários escolares. 

 Considerou-se importante conhecer de forma mais sistemática as práticas de 

bibliotecários nas escolas. Assim, foi formada uma Comissão para revisar o roteiro de 

“Orientação para elaboração de relato de experiência” da Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Escolares. Este roteiro será brevemente divulgado e servirá de base para o registro das “boas 

práticas”. 

  

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2016 

 


