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Este trabalho foi desenvolvido na disciplina Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da
Informação I e II, durante o ano letivo de 2008, do curso de Biblioteconomia da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG/Rio Grande-RS). As atividades  foram
executadas na escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr.Joaquim Durval ,
instituição pública que está localizada no Bairro Py Crespo na Rua Barão de Tramanday
nº 980, no município de Pelotas, RS.O presente estudo teve como objetivo identificar as
peculiaridades apresentadas pelos alunos do ensino fundamental na utilização da
biblioteca escolar, com ênfase na atividade de pesquisa. O levantamento das informações
se deram em 2 (duas) etapas – 1ª etapa: questionário para os professores e funcionário
da biblioteca, com a finalidade de identificar a turma com maior dificuldade no âmbito da
pesquisa escolar; E na 2ª etapa, delimitada a turma: aplicação do questionário para os
alunos, para saber os detalhes dessas dificuldades e relação a pesquisa escolar.Foram
elaborados três instrumentos de coletas de dados direcionados para três vertentes:
professores, funcionária da biblioteca e alunos. A metodologia utilizada foi a aplicação de
um questionário, com questões fechadas, ou seja, o aluno deveria marcar a alternativa de
acordo com a sua resposta e outras questões abertas, ou seja, o aluno podia justificar
suas respostas. Após foi feita uma amostragem dos dados, a partir dos relatos dos
professores, funcionária da biblioteca e alunos das turmas de 5ª série. A princípio essa
amostragem seria feita com 10 alunos de cada turma do ensino fundamental, mas
analisando a orientação da diretora da escola e da funcionária da biblioteca de que seria
interessante trabalhar com as duas turmas de 5ª séries do vespertino, uma vez que estas
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são turmas de alunos repetentes e não repetentes, afim de, fazer uma comparação nas
repostas dos questionários.  A  metodologia foi dividida em duas etapas: primeira etapa
questionários para professores e funcionário da biblioteca a fim de identificar as
dificuldades com pesquisa e turma a ser pesquisada. E na segunda etapa, aplicação do
questionário para os alunos. No questionário dos professores continha sete perguntas,
sendo que cinco questões fechadas, podendo  estes fazer observações se assim
considerassem pertinentes. Já no questionário da funcionária da biblioteca havia quatro
perguntas, sendo duas perguntas fechadas e duas perguntas abertas, podendo também
expor suas colocações se necessário. E no questionário dos alunos o número de
questões foi de cinco, estando estas distribuídas em quatro questões fechadas e uma
aberta, podendo em ambas fazer comentários se necessário.Com os resultados verificou-
se que  a maioria dos alunos disseram encontrar dificuldades ao pesquisar sobre a
disciplina de História.Outro dado importante é que há  o incentivo na utilização da
biblioteca da escola, bem como de outras fontes, tanto por parte da funcionária da
biblioteca quanto dos professores. Tendo em vista os resultados desse estudo acredita-se
que esse servirá como ponto de partida para que sejam desenvolvidas atividades de
instrumentalização de pesquisa escolar, tais como oficinas de uso de fontes de
informação, técnicas de busca, normas para referenciar fontes, entre outras.Está
confirmada a hipótese de que os alunos têm dificuldades na atividade de pesquisa
escolar. A partir da análise, verificou-se que as dificuldades são decorrentes da falta de
leitura, tendo como conseqüência o não entendimento de encontrar o conteúdo, seguido
da falta de esclarecimento do que realmente é uma pesquisa escolar.Partimos da
premissa de que não adianta investir em tantos recursos humanos (professores,
bibliotecários etc.), materiais (enciclopédias, atlas, almanaques, revistas etc.),
informacionais (computadores, redes de internet etc.) se não direcionarem o uso correto e
incentivo para o aluno e professores. Por esta razão é preciso que haja interação entre
bibliotecários, professores e direção escolar, fazendo com que ambos tenham o mesmo
objetivo: tornar a criança  ou o jovem  um adulto com atitudes de questionamentos,
investigação, gosto pela leitura e  um disseminador da informação. Porém, os problemas
das bibliotecas escolares estão relacionados às dificuldades dos estudantes de acesso,
pois, muitos lugares a precariedade é tanta que não tem a preocupação em te ambientes
próprios para  bibliotecas.
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