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Resumo: Apresenta por meio de um relato de experiência a análise de atividades 

realizadas pela bibliotecária da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristóbulo 

Barbosa Leão na cidade de Vitória no Espírito Santoa partir do poema “O Segredo das 

Palavras”, que faz parte do livro “Minha Rua”, da escritora Neusa JordemPossati. O 

relato é fruto de uma observação colaborativa que originou como um de seus produtos 

esse relato de experiência, que se propõe a analisar a potência da parceria estabelecida 

entre bibliotecário e professor como forma de propiciar melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem e fruto de um processo formativo que privilegia a integração 

interdisciplinar entre todos os educadores da escola. Ao final, destaca que mesmo 

diante da precarização dos espaços escolares e com uma formação de bibliotecários e 

professores que não privilegiapouco a integração entre esses sujeitos, que é possível a 

realização de práticas integradoras e potentes a partir da biblioteca escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aristóbulo Barbosa Leão (EMEF/ABL) da 

cidade de Vitória no Espírito Santo realizadas pela bibliotecária Marcela Mendonça. 

Metodologicamente realizou-se uma observação colaborativa, que de acordo com 

Ibiapina (2008) possibilita formas de reflexão úteis para que se analisem mais 

criticamente as ações em voga.  

Dentre a diversidade de turmas e professores envolvidos nas atividades 

desenvolvidas pela bibliotecária, apresenta-se uma atividade específica que foi 

realizada junto a turma do 1º ano do ensino fundamental composta por 25 alunos com 

idade entre 6 e 7 anos. Destacamos que no processo de observação colaborativa, não 

se pretendeu analisar a estrutura da biblioteca, sua organização nem tampouco os 

aspectos literários da atividade relatada, mas sim as práticas produzidas pela 

bibliotecária Marcela no seu dia a dia, inspiradas pela sua sensibilidade, e como 

consequências potentes de um processo formativo do bibliotecário que privilegia a 

integração interdisciplinar com os demais educadores da escola. 

Um indício importante que chamou a atenção positivamente durante as 

primeiras observações das práticas desenvolvidas nesta biblioteca é o fato de a mesma 

encontrar-se“desarrumada” nas ocasiões das visitas lá realizadas.Exatamente, 

destacamos positivamente o fato de compartilharmos as práticas de uma biblioteca 

“desarrumada”. O que para a maioria das pessoas pode ser encarado como algo 

negativo, para nós tem um viés considerado positivo, pois indica a existência de vida, 

que há pessoas que utilizaram aquele material recentemente e que a bibliotecária não 

prioriza a arrumação das estantes e a guarda do acervo ali acondicionado. 

Entretanto, diante de toda a potencialidade que uma biblioteca tem para 

oferecer à escola, e especialmente no caso da EMEF/ABL onde a bibliotecária atua de 

maneira intensa, foi possível perceber nesse contato que, ainda assim, não se 
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disponibilizam as condições necessárias, em recursos tanto humanos quanto materiais 

e estruturais. Essa situação, reflexo de um processo amplo de precarização do trabalho 

docente, que atinge tanto professores quanto todos os sujeitos que atuam no ambiente 

escolar, inclusive o bibliotecário que atua como um trabalhador docente, lidando 

cotidianamente com estudantes e contribuindo, de modo corresponsável, no processo 

de ensino-aprendizagem dos estudantes. Para Fernandes e Helal (2010, p. 1), “[...] a 

própria situação de trabalhador escolar precarizado traz graves comprometimentos 

para a organização do ensino. A precarização do trabalhador escolar acarreta graves 

consequências na estruturação e nas práticas docentes”. 

 

2 POEMA “O SEGREDO DAS PALAVRAS” E OS ACONTECIMENTOS POR ELE 

DESENCADEADOS 

 

Após essa breve apresentação da atuação de Marcela, trazemos as análises sobre 

os acontecimentos desencadeados com base nas atividades realizadas junto aos alunos 

do 1º ao 5º ano, com o poema “O Segredo das Palavras”, que faz parte do livro “Minha 

Rua”, da escritora capixaba Neusa Jordem Possati (Foto 1). 
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Foto 1 – Capa do livro “Minha Rua”, de Neusa Jordem Possatti e o poema “O Segredo 

das Palavras” 

Nota: Foto produzida pelos autores. 

 

A atividade desenvolvida por Marcela consistiu em levar as turmas à 

biblioteca, na companhia do professor regente, onde se realizava a leitura 

dialogada do poema e, simultaneamente, se estimulava que as crianças 

socializassem outras palavras que se relacionassem às sensações evocadas em 

cada verso do texto. Foram trabalhados termos que se remetiam a sabores, cores, 

alegrias, palavras adormecidas, palavras vivas, entre outros. 

Para cada grupo de alunos, Marcela distribuiu cartões em que estavam 

escritos versos diferentes do poema, e caberia às crianças escrever, em cartões em 

branco, outras palavras que se remetessem à mesma sensação trazida por aquele 

verso do poema. 

“O Segredo das Palavras” é um texto que propõe a reflexão sobre os 

diferentes sentidos que as palavras podem possuir. Portanto, há uma clara 

ligação entre a temática desse poema e o “Aula de Leitura”, de Ricardo Azevedo, 
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a que Marcela se refere como seu referencial poético, visto que Azevedo faz uma 

analogia à diversidade de leituras, não somente leitura de palavras, mas de 

mundo, sentimentos, sensações, reações. Possatti trata da diversidade de 

sentidos não convencionais que a palavra pode possuir. Observamos que 

Marcela encara a leitura como algo que realmente cria asas e transita pela 

imensidão de trilhas da imaginação, o que pode se caracterizar como um modo 

de provocar e motivar a leitura na biblioteca. 

Ainda que a culminância da atividade seja importante, não nos ativemos 

prioritariamente ao produto gerado pela atividade, e sim aos processos 

desencadeados por ela ao longo do seu desenvolvimento, principalmente as 

parcerias estabelecidas entre a bibliotecária e as professoras. 

 

3 PARCERIAS COM AS PROFESSORAS MEDIANTE “O SEGREDO DAS 

PALAVRAS” 

 

No que tange ao processo de colaboração, Roca (2012, p. 19) afirma que 

praticamente ninguém ousa questionar “[...] a asserção que diz que a biblioteca 

escolar deve conceituar-se como um recurso educacional, porque é uma 

evidência que argumenta seu desenvolvimento”.  

Durante o desenvolvimento da atividade junto aos alunos do 1º ano da 

Professora A, que, segundo Marcela, era uma das que mais davam sinais de 

aproveitamento das atividades realizadas na biblioteca, seja colaborando 

ativamente no seu transcurso, seja dando continuidade em sala de aula aos 

trabalhos iniciados por Marcela na biblioteca, pudemos perceber uma relação de 

parceria. Enquanto Marcela falava sobre o poema e das sensações que as palavras 

traziam, a Professora A sempre se remetia à autora. Nesse momento, a Professora 

A interveio e pediu que Marcela falasse um pouco sobre a autora do poema e sua 

biografia. 
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Ficou claro o quanto a professora se envolveu ativamente no processo, 

empolgando-se e empolgando as crianças numa atividade que inicialmente 

parecia simples, mas que, no seu desenvolver, adquiriu um grande potencial de 

outras abordagens que poderiam ser realizadas por meio dela. À medida que 

Marcela perguntava às crianças quais palavras lhes faziam lembrar as cores, 

cheiros, sabores, a Professora A ia interligando às outras situações que pareciam 

ter acontecido em sala de aula anteriormente (Foto 2). 

 

Foto 2 – Atividade realizada com a turma do 1.º ano vespertino 

 

Nota: Foto produzida pelos autores. 

 

Após a conclusão da aula dessa turma na biblioteca, Marcela recolheu os 

cartões produzidos pelos alunos para posteriormente juntá-los aos demais 

cartões no livrão que seria montado. Na despedida, observamos um diálogo bem 

interessante entre bibliotecária e professora: 

_ Vai ser difícil fazer eles [as crianças] pararem agora! Vou 

ter que continuar agora na sala de aula! Ela [a bibliotecária 

Marcela] botou fogo, agora vou ter que continuar com eles! 

Tá vendo só? Marcela muda meus planos todinhos. 

(Professora A) 

_ Então posso fazer um PL3 com você? (Bibliotecária 

Marcela) 

                                                             
3 O termo PL significa planejamento. 
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_ Todos que você quiser! (Professora A) 

(DIÁRIO DE PESQUISA) 

 

Esse diálogo rápido entre Marcela e a Professora A deixou claro quanto é 

importante o trabalho conjunto entre esses dois sujeitos, independentemente de 

que ele seja promovido tanto na formalidade da hora do planejamento ou da 

reunião pedagógica quanto nas oportunidades que demandem esse diálogo mais 

próximo entre esses educadores. 

Ao chegar à sala do 1º ano, a professora releu o poema inteiro e 

problematizou outras questões sugerindo aos alunos que deixassem a 

imaginação fluir por meio de desenhos que se relacionassem com as cores, 

sabores e cheiros, assim como constava no poema.Ainda que a atividade 

desenvolvida em sala de aula tenha sido simples e criada numa tática 

momentânea, o que mais instigou foi a possibilidade de concretização de 

integração entre professor e bibliotecário em torno de um tema e quanto a 

ausência de um trabalho conjunto despotencializa uma diversidade de situações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das constatações dos fazeres de Marcela, remetemo-nos a Wagner 

e Souza (2013), que, em contraponto, observaram um distanciamento entre 

bibliotecários, professores e pedagogos, já anteriormente aos fazeres cotidianos 

da escola, mas ainda no decurso do processo formativo desses profissionais na 

graduação. Contudo, cabe destacar casos como o apresentado por meio deste 

relato de experiência, que ainda assim existem possibilidades de realização de 

atividades desencadeadas pela equipe da biblioteca escolar, que têm grande 

possibilidade de se concretizarem em um ambiente de parceria com os demais 

educadores da escola de forma potente e decisiva para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem. 

REFERÊNCIAS 



105 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

 

FERNANDES, D. C.; HELAL, D. H. Precarização do trabalho docente. In. 

DICIONÁRIO trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG, 

Gestrado, 2010. Disponível em: http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-

verbetesid=330Acesso em: 20 abr. 2018.  

 

ROCA, G. D. Biblioteca escolar hoje: recurso estratégico para a escola. Porto 

Alegre: Penso, 2012.   

 

IBIAPIANA, I. M. L de M. (Org.). Pesquisa colaborativa: investigação, 

formação e produção de conhecimentos. Brasília: Líder Livro, 2008. 

http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetesid=330
http://www.gestrado.org/?pg=dicionario-verbetesid=330

