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Resumo: A diversidade é um elemento fundamental ponderado no contexto 
organizacional na atualidade. As bibliotecas são consideradas organizações, e por 
esse motivo desejou-se averiguar a aderência das funções de um bibliotecário escolar 
com a possibilidade de se gerir a diversidade nas bibliotecas das escolas. 
Metodologicamente, aplicou-se a técnica da análise categorial do método de pesquisa 
Análise de Conteúdo, tendo-se como objeto de estudo o documento Diretrizes da 
IFLA para a Biblioteca Escolar. Constatou-se que há evidências de que existe nesse 
documento funções inerentes ao bibliotecário escolar que favorecem a gestão da 
diversidade na escola. Trata-se da função ligada ao envolvimento da comunidade da 
biblioteca escolar. Conclui que a gestão da diversidade na escola, por meio da 
biblioteca, pode contribuir com a redução das desigualdades sociais e, por isso, com 
o atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10 da Agenda 
2030. 
  
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Gestão da diversidade. ODS 10 – Redução das 
desigualdades. 
  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade diz respeito à maneira a qual os indivíduos se diferem, quer em 

sentido pessoal ou organizacional. É o que referiu Gomes (2008) ao esclarecer que a 

diversidade se conforma como um fenômeno atrelado necessariamente à 
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globalização. Foi em decorrência desta que as empresas expandiram sua área de 

atuação com a alocação de filiais em outros países, nos distintos continentes. 

Desse movimento de expansão surgiu a necessidade de adaptar a cultura 

organizacional à cultura local. Isso tornou evidente a importância da diversidade 

cultural no contexto das organizações. A reivindicação pela adoção da diversidade, 

tanto na força de trabalho quanto nos produtos e serviços, deriva de um dos efeitos 

da globalização: a homogeneização global do consumo e do comportamento social. 

Nesse sentido, a cobrança social por diversidade cultural se converte em produto 

estratégico para o contexto organizacional. 

Sendo as bibliotecas organizações, como visto em Maciel e Mendonça (2006), 

esta pesquisa vislumbra a relação entre a diversidade e a Biblioteca Escolar, levando 

em consideração a gestão da primeira no âmbito da segunda, isso no bojo do Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10, que trata da redução das desigualdades, 

e mais pontualmente na sua meta 10.2, que considera que, até 2030, é necessário 

“[...] empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 

independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 

econômica e outra.” (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2021, 

não paginado). 

Como as bibliotecas escolares são espaços que devem ser geridos por 

profissionais de Biblioteconomia, questiona-se se as funções atribuídas aos 

bibliotecários escolares, como constam em documentos de relevância internacional, 

motivam o alcance do ODS 10, sobretudo por meio da meta 10.2. Essa acepção 

endereça o problema desta pesquisa, que, traduzido em pergunta, consiste no 

seguinte: há evidências nas Diretrizes da International Federationof Library 

Associations and Institutions [3] (IFLA) para a Biblioteca Escolar de que as funções 

de um bibliotecário escolar favoreçam a gestão da diversidade? 

Para responder ao questionamento, este estudo teve como objetivo averiguar 

a aderência das funções de um bibliotecário escolar com a possibilidade de se gerir 
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a diversidade nas bibliotecas das escolas, tendo como objeto de estudo o documento 

Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar. Justifica realizar este estudo, inclusive, 

a importância que esse documento tem no amparo às práticas biblioteconômicas de 

bibliotecários escolares nos vários países do mundo, demonstrando a sua ampla 

relevância para a Biblioteconomia Escolar. 

  

2 METODOLOGIA 

 

O estudo realizado é de nível exploratório. Já o seu delineamento é 

documental. As pesquisas exploratórias são comumente realizadas nas áreas onde 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, tal como compreende Vergara 

(2000). No que diz respeito ao seu delineamento, fica esclarecido, à luz de Gil (2008), 

que os documentos primários são fontes para se investigar e estão isentos da análise 

de terceiros. Além disso, a abordagem adotada na pesquisa é a qualiquantitativa. Isso 

sugere que, pelo viés qualitativo, procurou-se compreender fenômenos, significados 

e características, e pelo quantitativo, produzir medidas quantificáveis sobre os 

mesmos (RICHARDSON, 2012). Portanto, esse desenho investigativo foi aplicado ao 

documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar, mais pontualmente sobre a 

sua seção 3.5, que trata das funções de um bibliotecário profissional. 

Realizou-se a coleta dos dados ao se aplicar a técnica de análise categorial do 

método de pesquisa Análise de Conteúdo. Enquanto a Análise de Conteúdo como 

método de pesquisa consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que visam à descrição do conteúdo das mensagens por meio de indicadores ao 

estabelecer procedimentos sistemáticos e objetivos para tanto, a técnica da análise 

categorial, em específico, trata da divisão dos componentes da mensagem em 

rubricas ou categorias (BARDIN, 2016). 

As categorias da pesquisa são estas: ensino; gestão; liderança e 

colaboração; envolvimento da comunidade; promoção de programas e serviços 

de bibliotecas. Todas foram estabelecidas a priori, isto é, foram importadas à 
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pesquisa, oriundas do documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar. Em 

cada uma das subseções da seção 3.5 (Funções de um bibliotecário profissional) 

desse documento, analisou-se o conteúdo objetivando encontrar as seguintes 

unidades de registro (UR)– “[...] a unidade de significação codificada.” (BARDIN, 

2016, p. 134) – ipsis litteris: “idade”, “sexo”, “deficiência”, “raça”, “etnia”, “origem”, 

“religião” e “condição econômica”, recuperadas da meta 10.2 do ODS 10. 

Um gráfico de tendência, em barras, foi elaborado com a finalidade de 

representar a frequência absoluta dos termos por categoria. Ao verificá-los, 

empregou-se a técnica de Palavras-chave no Contexto, que mostra cada ocorrência 

de uma palavra-chave com um pouco de texto ao redor, o contexto. Desta forma, 

optou-se por 10 palavras à esquerda e mais 10 à direita do termo em análise. Para 

tanto, lançou-se mão da aplicação Voyant Tools. 

  

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A categoria “envolvimento da comunidade” foi a única que registrou UR. Nem 

todos os termos foram localizados. Apenas três o foram e estão imediatamente 

relacionados às noções de economia (econ*), etnia (étnic*) e origem (orig*). Eles 

podem ser vistos a seguir, no Gráfico 1. 

Gráfico 1 –Frequência absoluta dos termos recuperados por categoria de pesquisa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Pode-se compreender, baseado na representação gráfica, que o termo 

relacionado à noção de “economia” foi registrado duas vezes. Também são vistos os 

termos relativos aos denominados “origem” e “etnia”, com uma ocorrência frequencial 

cada. Os contextos a que eles dizem respeito tratam, primeiro, da cooperação entre 

as bibliotecas de tipologia pública e escolar, indicando que é necessário clarificar as 

implicações econômicas relacionadas a um programa de cooperação. Depois, 

pontuam a necessidade de haver uma diversidade de pessoas, com origens 

diversas, que prestem serviço nas bibliotecas escolares. Como consta no contexto 

analisado, isso oportuniza às pessoas participarem e contribuírem na gestão da 

organização, visando ao bem-estar sociocultural, educacional, democrático e 

econômico. Por fim, constatou-se que as comunidades próprias das bibliotecas 

escolares devem ser levadas em conta quando se planeja a programação da 

biblioteca, o desenvolvimento de coleções e o acolhimento das pessoas, tendo a 

atenção nos aspectos culturais, linguísticos, étnicos, dentre outros. 

Os principais argumentos para a implementação da diversidade, como inferiu 

Sales (2016), são: a melhora do ambiente de trabalho; o estímulo à criatividade; e a 

diversificação dos nichos de mercado. Nesse sentido, gerir a diversidade pode 

culminar no estabelecimento da cultura de inovação, na flexibilidade organizacional, 

na permanência de profissionais mais capacitados, na resolução eficiente de 

problemas e no reconhecimento das diferenças como um trunfo para o crescimento 

da empresa (COX, 1994[4] apud SANTOS; SANTANA; ARRUDA,2018). 

A gestão voltada para a diversidade nas organizações leva à reflexão e à 

construção de conhecimentos para combateras mazelas sociais, tais quais: o 

racismo, a homofobia, o machismo, assim como outros fenômenos discriminatórios 

(SANTOS; SANTANA; ARRUDA, 2018). Portanto, a gestão da diversidade pode ser 

compreendida como uma ferramenta de transformação sociocultural que se vale das 

organizações e da sua complexidade como empresa para constituir espaços 

organizacionais mais justos. Ela deve encontrar os caminhos para superar os conflitos 
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naturais que surgem na interação de grupos com características distintivas 

relevantes. 

Na escola, o bibliotecário é responsável pelos espaços de aprendizagem, físico 

e digital, onde a leitura, a pesquisa, o pensamento, a imaginação e a criatividade 

fluem no decorrer das práticas educativas (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2016). Portanto, é amplamente 

aceito que o bibliotecário escolar é o devido gestor da biblioteca da escola. E por sê-

lo, importa que esse profissional esteja consciente quanto à iminência de gerir a 

diversidade no espaço escolar. 

Sabe-se que a diversidade é uma realidade na escola. Morais e Valenga (2021) 

constataram isso em pesquisa. Para as estudiosas, os preconceitos racial e cultural, 

muito presentes na sociedade brasileira, refletem na formação das crianças. Deste 

modo, elas já chegam à escola demonstrando intolerância e preconceito para com o 

outro, o diferente. Sendo assim, cabe ao bibliotecário escolar articular saberes e 

práticas biblioteconômicos, e não apenas estes, com o objetivo de que a escola, por 

meio da biblioteca, se conforme como um território onde promover a justiça social. 

Isso pôde ser constatado na categoria de pesquisa denominada “envolvimento 

da comunidade”. As maiores demandas para o bibliotecário escolar fazer a gestão da 

diversidade, na escola, relacionam-se com a comunidade própria da biblioteca 

escolar, isto é, os atores pedagógicos e administrativos escolares, demais 

funcionários, assim como os estudantes e seus responsáveis legais. Deste modo, há 

evidências de que existe nas Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar funções 

inerentes ao bibliotecário escolar que favorecem a gestão da diversidade na escola. 

Embora não se tenha observado demandas para a gestão da diversidade nos 

âmbitos do ensino, gestão, liderança e serviços de biblioteca, o bibliotecário escolar, 

munido das competências e habilidades que lhe são oportunas em ambientes 

educacionais e em contextos organizacionais, pode estruturar na escola programas 

de diversidade racial, sexual, cultural, bem como outras abordagens sobre a 

diversidade. Assim, trabalhar a gestão da diversidade nos quatro pilares da função de 



 
 

9 
 

um bibliotecário escolar profissional contribui com a redução das desigualdades 

sociais ao se ter a Escola como centro difusor da justiça social e o ODS 10 da Agenda 

2030 como um norte. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa consistiu em averiguar a aderência das funções de um 

bibliotecário escolar com a possibilidade de se gerir a diversidade nas bibliotecas das 

escolas. Isso ocorreu ao se aplicar aos dados da pesquisa o método de investigação 

Análise de Conteúdo. Em decorrência disso, constatou-se que o objetivo deste estudo 

foi atingido. 

Compreendeu-se que a gestão da diversidade pode ser entendida como uma 

ferramenta de transformação sociocultural, e a escola, por ser um ambiente em que 

há uma concentração de diversidades, é um espaço onde o bibliotecário escolar pode 

atuar para geri-las.Com base nisso, constatou-se que há evidências de que existe no 

documento Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar funções inerentes ao 

bibliotecário escolar que favorecem, na escola, a gestão da diversidade. Gerenciá-la 

com base nos pilares de ensino, gestão, liderança, serviços de biblioteca e 

envolvimento da comunidade, parte da função de um bibliotecário escolar profissional, 

pode contribuir com a redução das desigualdades sociais e, por isso, com o 

atingimento do ODS 10 da Agenda 2030, isso ao se ter a escola como ponto central 

de difusão da justiça social. 
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