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Contexto da ação
A biblioteca escolar deve ser acima de tudo, um espaço de expressão.

Tendo em vista essa acepção, foi desenvolvido o presente trabalho para
biblioteca escolar, visando especialmente os alunos do ensino fundamental. A
atividade foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Fundamental 13 de
Maio, com alunos da 4ª série, tendo como proposta conscientizar os
educandos com relação à cidadania. “Cidadania hoje, é um conjunto de
princípios, atitudes, valores, e comportamentos que demonstram uma nova
visão sobre a Terra como uma comunidade única a que pertencemos como
seres humanos”. (BOFF, 1996.)

Para que a biblioteca de fato seja um ambiente de expressão, é
fundamental o engajamento do bibliotecário escolar na promoção de atividades
que estimulem o uso da biblioteca como espaço de criação do acervo como
instrumento de aprendizado e do bibliotecário como mediador da leitura e da
cultura. Levou-se em consideração para a elaboração deste trabalho
desenvolvido em biblioteca escolar a importância de se dar ênfase ao fato de o
profissional de biblioteconomia encontra-se inserido na área de Ciências
Sociais Aplicadas, que abriga as ciências cujos conhecimentos impactam na
vida humana do ponto de vista coletivo, visto que, um dos paradigmas na área
da Informação é essa questão social, o papel que o bibliotecário tem entre a
informação e as pessoas.

“A informação é considerada um bem simbólico e o seu acesso é
essencial para que a cidadania se efetive de forma plena, sendo assim, o
profissional deve colocar-se de forma ativa diante de sua responsabilidade
social como educador. Não basta apenas realizar procedimentos técnicos
(classificar, catalogar e indexar), estes, sem dúvida, são muito importantes para
a formação do profissional. Entretanto, os bibliotecários devem ir além destes
saberes e atividades técnicas, precisam buscar elementos teóricos ligados às
ciências humanas, que fortaleçam a sua condição de cidadãos e
profissionais.”(MORIGI, 2009.)
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O objetivo geral deste trabalho foi oportunizar que o público alvo tivesse
a oportunidade de produzir cultura na biblioteca e não apenas consumir. Os
objetivos específicos consistiram em trabalhar com os alunos noções de
cidadania, destacar também o bibliotecário atuando como educador e enfatizar
a importância do bibliotecário como mediador da informação e da cultura.
Detalhamento das atividades

Os alunos com faixa etária média de 10 anos, se dividiram em grupos e
construíram personagens a partir de materiais reutilizados, como tampinhas de
garrafa, copos plásticos, sobras de cartolina, EVA, etc.; após a elaboração dos
personagens cada grupo criou uma história que depois foi apresentada a todos.
As histórias deveriam ter como tema a cidadania, ou seja, cada grupo poderia
criar contos que envolvessem a solidariedade, os cuidados com o meio
ambiente, a boa educação, a ética, enfim.
Análise e discussão

A tendência de alguns profissionais é dar maior ênfase ás técnicas da
Biblioteconomia, do que à parte humana da profissão, isso ocorre tanto no
período de formação acadêmica quanto na vida profissional. Porém, não se
pode deixar de perceber a biblioteconomia como uma ciência que vai além da
organização e disseminação da informação, pois o profissional de
biblioteconomia lidará com pessoas, recursos humanos, educação, portanto
não pode ser apenas tecnicista, precisa ser, além disso, comprometido com a
sociedade.

Ao aplicar o projeto na Escola Estadual 13 de Maio, notou-se o interesse
das crianças em participar da ação. Se expressaram de forma muito clara,
tanto na elaboração das personagens, quanto das histórias. Podemos destacar
o fato em que uma das crianças fez uma personagem à semelhança de sua tia,
falecida a pouco, colocando legenda expressando seu sentimento de saudade,
e na elaboração da história, essa era a personagem principal. Outro caso, foi o
de uma personagem se chamar Michael Jackson “o rei do pop”, um nome que
tem sido bastante divulgado na mídia, em noticiários, programas de televisão.
Sobre o tema cidadania alguns assuntos foram propostos como a
responsabilidade com o meio ambiente, o respeito ao próximo, a ética, a
solidariedade, e alguns grupos também sugeriram outros temas para elaborar
as suas histórias, nenhum grupo mostrou dificuldade de compreensão quanto
ao tema. Ao final, quando perguntado sobre o representante de cada grupo
para ler a histórias, houve sempre a manifestação de interesse de no mínimo
um aluno participante.
Considerações finais

Constatou-se portanto, que houve a possibilidade dos alunos criarem
cultura na biblioteca, participando ativamente, e ao mesmo tempo absorvendo
conceitos sobre cidadania, que era o tema proposto pelas idealizadoras do
projeto.
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