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RESUMO 

 

Consiste em uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório acompanhada de um 
trabalho de campo, que busca conhecer a função social e pedagógica da biblioteca 
escolar e verificar quais são as competências necessárias para atuação do bibliotecário 
no serviço de referência escolar. Aborda as competências informacionais e pessoais 
necessárias para o atendimento e interação com os usuários. O objeto empírico 
estudado foi a Biblioteca do Colégio La Salle Abel, localizada em Niterói, RJ. A 
pesquisa de campo mostrou que as condições de trabalho não são precárias e que os 
recursos existentes podem ser adaptados às demandas dos usuários, no entanto, os 
profissionais não correspondem plenamente ao perfil almejado, o  que faz com que a 
biblioteca tenha pouca visibilidade diante da comunidade escolar. Concluiu que o bom 
desempenho da biblioteca escolar, em geral, depende menos da boa infraestrutura e 
mais das competências de seus profissionais e, principalmente, de seu compromisso 
político em fazer da biblioteca um espaço de informação, de produção de conhecimento 
e de formação continuada. 
 

Palavras-chave: Serviço de Referência. Biblioteca escolar. Bibliotecário de Referência. 

Competências informacionais. 

 



 

 

RESUMEN 

 

Consiste em una pesquisa cualitativa de carácter investigativo acompañada de un 
trabajo de campo, que busca conocer la función social y pedagógica de la biblioteca 
escolar y verificar cuáles son las competencias necesarias para la actuación del 
bibliotecario en el servicio de referencia escolar. Aborda las competencias 
informacionales y personales necesarias para la atención e interacción con los 
usuarios. El objeto empírico estudiado fue la Biblioteca del Colegio La Salle Abel, 
localizada en Niterói, RJ. La investigación de campo mostró que las condiciones de 
trabajo no son precarias y que los recursos existentes pueden ser adaptados a las 
demandas de los usuarios; mientras tanto, los profesionales no corresponden 
plenamente al perfil deseado, lo  que hace que la bilbioteca tenga poca visibilidad ante 
la comunidad escolar. Se concluyó que un buen desempeño de la biblioteca escolar, en 
general, depende menos de la buena infraestructura y más de las competencias de sus 
profesionales y, principalmente, de su compromiso político en hacer de la biblioteca un 
espacio de información, de producción de conocimiento y  de formación continuada. 
 

Palabras-llave: Servicio de Referencia. Biblioteca escolar. Bibliotecario de Referencia. 

Competencias informacionales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Serviço de Referência e Informação é uma atividade importantíssima dentro 

de uma biblioteca, pois, por meio dele é possível orientar e auxiliar o usuário em sua 

pesquisa, conhecer o acervo e as fontes existentes dentro desta biblioteca. O 

bibliotecário atuante nesse setor, por sua vez, recebe a alcunha de “bibliotecário de 

referência”. 

A biblioteca escolar (BE) é um espaço propício e imprescindível para a 

formação de leitores críticos e cidadãos informados, atentos não só a assuntos de seu 

escopo pessoal, mas às mudanças intrínsecas à sociedade, como os avanços 

tecnológicos. 

A dinâmica de trabalho no ambiente escolar difere em alguns pontos dos 

demais tipos de bibliotecas, visto que atualmente esforços têm sido feitos para que a 

biblioteca escolar realmente atue voltada para as atividades e projetos realizados pela 

escola. Sendo assim, as funções da biblioteca escolar são: promover o acesso à 

informação, incentivar a leitura, trabalhar juntamente com a coordenação pedagógica 

para que durante os projetos e trabalhos realizados na escola a biblioteca tenha 

condições de fornecer recursos informacionais para atender os usuários e, se os 

recursos não forem suficientes, encaminhá-los para outras instituições associadas. 

Em vista do exposto, a questão-problema norteadora da pesquisa foi: Qual o 

perfil dos bibliotecários que atuam no Serviço de Referência das bibliotecas escolares? 

O presente trabalho se justifica no intuito de verificar as habilidades 

informacionais e pessoais necessárias para o atendimento e interação com os usuários 

da biblioteca escolar, tendo em vista a relevância do Serviço de Referência para a 

otimização dos serviços oferecidos por esta unidade de informação. 

Na literatura da área foram encontrados alguns aspectos a serem considerados 

pelos bibliotecários de referência como: ter conhecimento das obras que fazem parte do 

acervo; ter a capacidade de compreender o que o consulente solicita, fazendo uma 

adequação dos materiais que o profissional tem conhecimento que a biblioteca possui e 

possibilitando respostas às perguntas e às inquietudes do usuário; oferecer capacitação 
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para utilização dos serviços oferecidos e incentivar a autonomia para buscar fontes de 

informação. 

Este trabalho tem como objetivo geral conhecer as competências necessárias 

ao desempenho das funções do bibliotecário de referência em uma biblioteca escolar. 

Para alcançá-lo, determinamos os seguintes objetivos específicos:  

 Conhecer a função social e pedagógica da biblioteca escolar; 

 Mostrar a importância do serviço de referência em biblioteca escolar; 

 Identificar na literatura quais são essas competências do bilbiotecário de 

referência; 

 Conhecer o perfil do bibliotecário de referência que atua em escola; e 

 Comparar os profissionais atuantes na referência com ao perfil almejado.  

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório seguida de um trabalho de campo. A metodologia consistiu no 

levantamento bibliográfico da literatura da área de Biblioteconomia e pesquisa em 

campo para aplicação de questionário em uma biblioteca escolar da rede privada de 

ensino: o Colégio Abel, localizado em Icaraí, Niteroi, RJ. O procedimento utilizado para 

coleta de dados foi um questionário com perguntas abertas e fechadas, distribuído 

entre os profissionais, após visita guiada e entrevista.  

Para alcançar os objetivos do estudo, foram realizados dois levantamentos: um 

na base de dados Pergamum da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG), com busca pelo 

assunto “bibliotecas escolares” com ênfase no Serviço de Referência tendo como tipo 

documental Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de Biblioteconomia e 

Documentação. Esse levantamento fez com que nos deparássemos com a fragilidade e 

instabilidade do Sistema que, por alguns momentos mostrava o mesmo resultado 

alcançado anteriormente e em outros recuperava trabalhos anteriores ao recorte 

temporal (2002 a 2014) estipulado.  O segundo levantamento foi realizado no portal 

Scielo Brasil, buscamos “biblioteca escolar” como assunto e recuperamos 13 artigos 

sobre a temática. Posteriormente realizamos a tentativa de busca com os assuntos 

“biblioteca escolar” e “serviço de referência”, contudo, não obtivemos resultado 

satisfatório, pois nenhum artigo foi recuperado.  
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O trabalho está organizado em três seções: a primeira apresenta o tema e 

problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia; a segunda seção trata das 

bibliotecas escolares, suas definições, os objetivos e as missões consolidadas pela 

literatura da área; a subseção 2.1 discute o serviço de referência na biblioteca escolar, 

discorre sobre as limitações ainda presentes na execução das atividades e os desafios 

a serem enfrentados pelo bibliotecário no serviço de referência de uma biblioteca 

escolar. A 2.2 trata das competências informacionais do bibliotecário, apresenta o 

contexto de desenvolvimento científico e tecnológico que culminou na necessidade de 

que os bibliotecários possuam habilidades técnicas e interpessoais, de modo a orientar 

os usuários na busca e seleção da informação. Na seção 3 apresentamos uma análise 

sobre a biblioteca escolar e os serviços de referência, após compararmos os trabalhos 

levantados na literatura da área com a realidade do trabalho feito na biblioteca escolar. 
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2 BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

As bibliotecas escolares são espaços educativos responsáveis pela formação 

de leitores com autonomia, cultos e capazes de utilizar as habilidades adquiridas de 

leitura e escrita no campo social. Deste modo a realização de atividades visando à 

divulgação dos serviços de informação voltados para o desenvolvimento intelectual e 

social da comunidade escolar é sumamente importante. Ao dispor de recursos 

informacionais para aperfeiçoar os serviços de atendimento e pesquisas, o bibliotecário 

escolar corrobora para responder as necessidades informacionais da comunidade 

escolar nesse ambiente.  

No âmbito nacional, a Lei 12.244 de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, no artigo 2º 

considera biblioteca escolar a coleção de livros, materiais videográficos e documentos 

registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   

Entretanto, a organização e funcionamento das bibliotecas escolares no Brasil 

não alcançaram o nível de qualidade e reconhecimento da sua importância de maneira 

a superar o paradigma de “depósito de livros” e “local de castigo”.  

Acerca das visões distorcidas sobre a biblioteca: 

[...] Ora é lugar sagrado, onde se guardam objetos também sagrado, 
para desfrute de alguns eleitos, ora, sob uma óptica menos romântica, é 
apenas uma instituição burocratizada, que serve para consulta e 
pesquisa, assim como para armazenar bolor, cupins e traças. Para 
poucos, aqueles que a freqüentam assiduamente, ela constitui o local do 
encontro com o prazer de ler, conhecer, informar-se. (FRAGOSO, 2002, 
p. 124). 
 

Em determinadas instituições a biblioteca escolar perde seu espaço, que seria 

de um organismo que estimula e incentiva as trocas de conhecimentos e informações, 

ao negligenciar o atendimento à comunidade escolar, a não oferecer a oportunidade de 

se conhecer o mundo através da informação. 

Não são poucos os casos de professores que jamais entraram nas 
bibliotecas das escolas em que lecionam ou que já tem pronto um 
argumento para explicar a distância que mantêm da biblioteca escolar. 
Os mais comuns são: “ela não tem recursos“, “está desatualizada”, “está 
sempre fechada” (SILVA, 1994. p. 17). 
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A fim de evitar sua descaracterização é preciso que gestores e diretores se 

alinhem aos reais objetivos de uma BE. No âmbito internacional, as reflexões sobre a 

missão e objetivos conduziram a criação de Diretrizes da IFLA/UNESCO para 

Bibliotecas Escolares no ano 2000 determinando como missão para elas: 

[...] [promover] serviços de apoio à aprendizagem e livros aos membros 
da comunidade escolar, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem 
pensadores críticos e efetivos usuários da informação, em todos os 
formatos e meios. As bibliotecas escolares ligam-se às mais extensas 
redes de bibliotecas e de informação, em observância aos princípios do 
Manifesto UNESCO para Biblioteca Pública. (IFLA, 2002, p.1). 
 
Os serviços das bibliotecas escolares devem ser oferecidos igualmente 
a todos os membros da comunidade escolar, a despeito de idade, raça, 
sexo, religião, nacionalidade, língua e status profissional e social. 
Serviços e materiais específicos devem ser disponibilizados a pessoas 
não aptas ao uso dos materiais comuns da biblioteca (IFLA, 2002, p. 2). 
 

A missão da BE deve coincidir com a missão da escola. Ela “[...] está 

intimamente ligada à da escola – porta de entrada às novas experiências da leitura, 

mas sem esquecer o que ela é: um instrumento de apoio ao processo educacional” 

(CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p.9). Nessa direção, o manifesto da IFLA (2002, p.2) 

destaca que “Na biblioteca escolar é essencial a qualquer tipo de estratégia de longo 

prazo no que respeita a competências à leitura e escrita, à educação e informação e ao 

desenvolvimento econômico, social e cultural.” e ressalta que cabe às autoridades 

locais, regionais e nacionais a responsabilidade de mantê-las devendo ter política e 

legislação específicas, além de “[...] fundos apropriados e substanciais para pessoal 

treinado, materiais, tecnologias e instalações”. (IFLA, 2002, p. 2) 

Conhecer a missão e os objetivos da BE é essencial para avaliação dos 

serviços prestados pela equipe, visto que permite analisar se o trabalho feito 

corresponde aos propósitos estipulados. “Para o desenvolvimento da literacia e/ou 

competência na leitura e escrita e no uso da informação, no ensino e aprendizagem, na 

cultura e nos serviços básicos da biblioteca escolar, é essencial o cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

 apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais 
definidos na missão e no currículo da escola; 
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 desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura e 
da aprendizagem, bem como o uso dos recursos da biblioteca ao 
longo da vida; 

 oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso 
da informação voltada ao conhecimento, à compreensão, 
imaginação e ao entretenimento; 

 apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de 
habilidades para avaliar e usar a informação, em suas variadas 
formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade para utilizar 
adequadamente as formas de comunicação com a comunidade 
onde estão inseridos; 

 prover acesso em nível local, regional, nacional e global aos 
recursos existentes e às oportunidades que expõem os aprendizes 
a diversas idéias, experiências e opiniões; 

 organizar atividades que incentivem a tomada de consciência 
cultural e social, bem como de sensibilidade; 

 trabalhar em conjunto com estudantes, professores, administradores 
e pais, para o alcance final da missão e objetivos da escola; 

 proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso à 
informação são pontos fundamentais à formação de cidadania 
responsável e ao exercício da democracia; 

 promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar junto à 
comunidade escolar e ao seu derredor. (IFLA, 2002, p.2-3). 

 

Um aspecto importante que deve ser constantemente refletido durante o 

planejamento das atividades e nas avaliações é o valor da informação para a 

permanência da existência da BE, pois se não atende aos usuários e nem corresponde 

às expectativas informacionais dos mesmos seu sentido se perde. 

A matéria-prima da biblioteca escolar (BE), em qualquer um dos papéis 
que desempenha, é a informação, a qual está intimamente ligada à 
geração e construção do conhecimento e é responsável direta pela 
formação profissional do aluno. O conhecimento adquirido na biblioteca 
escolar o acompanhará durante toda a vida. (CÔRTE; BANDEIRA, 2011, 
p. 7). 
 

A biblioteca escolar introduz os usuários ao universo do conhecimento, 

incentiva e os prepara para indagar e responder questões práticas do dia-a-dia e as que 

se referem ao seu processo de aprendizagem. De acordo com o IFLA: 

A biblioteca escolar (BE) propicia informação e idéias fundamentais para 
seu funcionamento bem sucedido na atual sociedade, baseada na 
informação e no conhecimento. A BE habilita os estudantes para a 
aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-
os para viver como cidadãos responsáveis. (IFLA, 2000, p.1) 
 



16 

 

Os tipos de materiais disponibilizados pelas bibliotecas atualmente não se 

limitam apenas aos livros didáticos, mas envolvem também a literatura e materiais de 

apoio como os encontrados no setor de referências (dicionários, enciclopédias, cd-

room, dvd, mapas, etc.). Os suportes dos livros também se modificaram, sendo agora 

possível encontrar nas BE versões de clássicos da literatura não só em papel, mas 

também na versão digital.  

Deste modo, é essencial que o bibliotecário escolar posicione-se como um 

profissional que conhece as necessidades do seu campo de atuação, compreenda os 

desafios de sua profissão, ainda com pouca visibilidade social. 

O ponto de partida para que o bibliotecário possa enfrentar os desafios que 

surjam na administração da biblioteca escolar, é posicionar-se como um profissional 

atento, participativo e interessado nas atividades e projetos que aconteçam na 

instituição. Segundo Pimentel (2007, p.23), “ter conhecimento das necessidades da 

comunidade é que propiciará o estabelecimento de diretrizes e ações que permitirão 

alcançar os resultados almejados com o fazer cultural e educacional”. 

Além das questões relacionadas à aprendizagem, a BE é também um espaço 

de formação para a cidadania que envolve ações tanto educacionais como culturais. A 

realização de atividades culturais permite a interação entre os diversos tipos de 

usuários; expõe os sujeitos à pluralidade cultural além de fomentar o interesse em 

conhecer outros espaços de cultura. 

Para que atue de forma orgânica com a comunidade escolar, o bibliotecário 

deve ter uma formação que lhe permita dialogar com a área educacional, mostrando 

todas as potencialidades de uma BE: sua contribuição cultural, pedagógica, política e 

social.  

Conforme Côrte e Bandeira (2011, p.15) as competências essenciais do 

bibliotecário são: 

 Ser um investigador permanente; 

 Possuir atitudes gerenciais proativas; 

 Possuir espírito crítico e bom senso; 

 Ser participativo, flexível, inovador, criativo; 

 Facilitar a interação entre os membros da comunidade escolar; 

 Possuir capacidade gerencial e administrativa; 
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 Possuir capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

 Saber que é a informação é imprescindível à formação do aluno; 

 Dominar as modernas tecnologias da informação; 

 Estar em constante questionamento; 

 Estar atualizado na sua área de atuação; 

 Ter consciência de que o usuário é seu fim último; 

 Saber que a informação é imprescindível à formação do cidadão; 

 Reconhecer sua profissão como importante e necessária para a 
sociedade; 

 Reconhecer-se como um agente de transformação social e 

 Ser um leitor crítico, que distingue, no momento da seleção e da 
indicação de livro, a literatura infantil e juvenil que é de qualidade. 
(CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p. 15) 

 

Os serviços devem abranger todos os perfis de usuários, desde os que já 

conhecem e utilizam o espaço para pesquisas, usufruem do acervo para lazer e fazem 

uso das ferramentas para acessar as fontes de informação, até os que não frequentam 

a biblioteca regularmente e apenas utilizam o espaço para realizar as tarefas 

curriculares. 

Cabe ao bibliotecário escolar divulgar os serviços, ofertando atividades 

opcionais de caráter educativo e cultural, de forma a criar uma rotina fomentadora dos 

hábitos de leitura, pesquisa, consulta, de trocas de experiências e aprendizado, tanto 

entre os alunos e seus professores como em relação à comunidade em geral. Assim,  

[...] para atuar como bibliotecário escolar, o profissional deve ser 
essencialmente um leitor e ter, entre outras habilidades, competência 
para oferecer oportunidades, materiais e atividades específicas, visando 
despertar o interesse da comunidade escolar pela biblioteca para, a 
partir daí, poder trabalhar no desenvolvimento de métodos leitores 
(FRAGOSO, 2002, p. 128-129). 
 

Ao profissional também é dada a incumbência de promover a integração 

biblioteca-comunidade, organizando ações que aproximem todos das questões que 

envolvam a leitura, cultura e cidadania. Caldin e Fleck (2004, p. 155) listam algumas 

atividades envolvidas nessas questões: 

[...] Seriam funções culturais: promover, de forma interdisciplinar, 
diversas atividades culturais no espaço da biblioteca como: exposições, 
concursos literários, saraus literários, feira de ciências, entre outras; 
proporcionar informação sobre as atividades culturais externas à escola.  
(CALDIN; FLECK, 2004, p.155). 
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Realizar estas atividades aproxima a BE de sua comunidade e isso faz com que 

ela se torne conhecida por seus usuários e aperfeiçoe seus serviços. Só com essa 

aproximação e com empenho no trabalho realizado é que o espaço será respeitado e 

valorizado. Segundo Farias e Cunha (2009, p.34) “as competências profissionais devem 

revelar um bibliotecário reflexivo, capaz de avaliar e de se auto-avaliar de acordo com 

uma postura crítica”. 

O poder de decisão, a criatividade e a inovação são características importantes 

para o bibliotecário destacar-se no seu campo de atuação. Neste sentido, o bibliotecário 

escolar deve ser interessado em aprender e participar de forma dinâmica do cotidiano 

escolar; se possível, atuar também no processo de seleção dos livros didáticos, nas 

decisões dos critérios de aquisição do acervo da BE, inserir-se no conselho escolar 

responsável pela tal atividade, participar de programas como PNBE (Programa Nacional 

Biblioteca na Escola), PNLL (Plano Nacional do Livro e Leitura) e PNLD (PROGRAMA 

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO). Essas ações são de suma importância para o 

desenvolvimento da biblioteca e suas coleções, além de proporcionar conhecimento 

amplo sobre o acervo bibliográfico e a gama de assuntos abordados. 

Uma boa biblioteca possui coleção selecionada em função dos 
interesses da comunidade a que serve. Não é um amontoado de livros 
recebidos por doação ou enviados por órgãos governamentais que, 
embora com a melhor das intenções, não conhecem a fundo as 
necessidades da escola. Ela deve ser organizada de forma a permitir 
que o livro ou material certo seja encontrado com facilidade e rapidez. 
(CAMPELLO, 2010, p.15). 
 

As habilidades cultivadas pelo bibliotecário não devem parar no conhecimento 

técnico e no acompanhamento das políticas públicas voltadas para o livro e a leitura. 

Relacionado às aptidões do bibliotecário, Fragoso (2002, p. 128) comenta que: 

Entre as habilitações se incluem: conhecimentos subjetivos – interativos 
cognitivos e éticos; conhecimentos profissionais – fontes de informação, 
organização e classificação, geração e uso de bases de dados; 
conhecimentos pedagógicos – adaptação dos conteúdos específicos 
para ações de orientação e instrução (formar e informar). (FRAGOSO, 
2002, p. 128). 
 

Neste sentido, ao avaliar-se como profissional competente para tal atividade, o 

bibliotecário deve sempre observar que: 
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A biblioteca escolar deve ser encarada como um espaço dinâmico e 
indispensável na formação do cidadão. É a biblioteca escolar que abrirá, 
ainda no ensino básico, os caminhos para que os alunos desenvolvam a 
curiosidade e o senso crítico que os levarão à cidadania plena 
(PIMENTEL, 2007, p. 28). 
 

Como vimos, a percepção sobre a importância da biblioteca escolar na formação 

do indivíduo que pensa, questiona e interfere nas decisões da sociedade em que 

participa, deve abranger o próprio bibliotecário e toda a comunidade escolar.  

Assim, além das atividades culturais anteriormente citadas e a expansão em 

direção à comunidade, a BE deve estar incluída no projeto pedagógico da escola.  

No início deste capítulo falamos brevemente sobre algumas disfunções nas 

atividades de uma biblioteca escolar e as consequências podem minar possíveis 

aproximações, assim como uma mesma unidade informacional pode ter significados 

diferentes para pessoas diversas. 

A reflexão sobre a representação da biblioteca escolar no imaginário popular no 

passado e no presente é enfatizada por Moro e Estabel (2003, p.30). Para esses 

autores, o conceito de biblioteca mudou: “[...], antes, vista como local de silêncio, quase 

um templo sagrado, hoje a biblioteca pulsa vida, descoberta, alegria, prazer. Imaginar 

uma biblioteca sem o burburinho dos seus leitores, repletos de sonhos, expectativas, 

desejos é pensar em biblioteca como depósito, mausoléu”. No entanto, essas visões 

sobre a biblioteca se mesclam de acordo com a vivência de cada sujeito e da relação 

construída com este espaço do saber. 

Muitas das representações remetem ao mundo das fantasias, 
imaginação, encantamento e descobertas; e outras, aos mistérios, aos 
castigos, às proibições. Para muitos, biblioteca é sinônimo de lugar 
prazeroso; para outros, é sinônimo de biblioteca medieval, com seus 
cadeados nem sempre visíveis, mas que afastam da fonte do saber, do 
conhecimento, do acesso à informação e da leitura. (MORO, 2011, 
p.15). 
 

Moro (2011, p. 17) ressalta que, “[...] Se a escola se transforma no pulsar da 

vida, a biblioteca é o coração que bombeia o estímulo e o prazer para aprender”. A 

biblioteca escolar é o centro de mediação entre a vida e a leitura e propicia um espaço 

de aprendizagem que o ser humano deve buscar espontaneamente e, ali, aprender 

com prazer. 
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Assim sendo, pode-se dizer que o bom desempenho da biblioteca escolar não 

depende apenas de uma boa infraestrutura ou das habilidades e competências de seus 

profissionais, mas principalmente de seu compromisso político. Isso significa estar 

engajado em trabalhar para o crescimento e desenvolvimento do espaço, assim como 

participar do processo de formação da comunidade escolar. 

O posicionamento do bibliotecário como comunicador e mediador frente aos 

desafios na atuação da biblioteca escolar é uma boa medida para se sair da inércia que 

muitas BE encontram, devido a alguns fatores evidenciados por Silva (1994) como: 

O excesso de zelo do profissional da biblioteca para com o acervo 
ofusca da sua memória a ideia de que as obras estão ali exatamente 
para que sejam consultados. [...] O comportamento passivo ou 
exclusivamente técnico do pessoal que trabalha na biblioteca escolar 
dificulta, quando não bloqueia, a sua plena utilização. (SILVA, 1994, p. 
60). 
 

A questão da invisibilidade da biblioteca escolar é um tema destacado nos 

últimos anos, levantando problemas relacionados à falta de políticas públicas que 

incentivem a criação das bibliotecas nas escolas e a omissão da fiscalização do modo 

de operação das BE, quando existem. De acordo com Silva (1992): 

De fato quando existem nas escolas espaços denominados bibliotecas, 
estes não passam, na maioria dos casos, de verdadeiros depósitos de 
livros, ou, o que é pior, de objetos de natureza variada, que não estão 
sendo empregados no momento, seja por estarem danificados, seja por 
terem perdido sua utilidade. 
(SILVA, 1992, p. 13). 
 

Podemos listar outros problemas, como o despreparo profissional para ocupar a 

função do bibliotecário – por vezes atribuída a um profissional de outra formação –, as 

dificuldades financeiras que muitas instituições enfrentam para captar recursos e 

manter o funcionamento da escola, minando a aquisição de novos livros sejam 

didáticos, literários, obras gerais, revistas, dicionários, etc.  

No âmbito da escola pública está questão vem sendo minimizada graça aos 

programas como o PNBE, desenvolvido desde 1997 e que tem o objetivo de promover 

o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. 



21 

 

Mas, além dos programas, um dos avanços mais significativos foi criação da Lei 

da Biblioteca escolar – 12.244/10. Sancionada há seis anos, a lei estabelece o prazo de 

dez anos para que todas as escolas tenham bibliotecas, concebidas como espaços de 

aprendizagem, de troca de experiências e de desenvolvimento social. 

No que diz respeito à organização da coleção, cabe à biblioteca conhecer seus 

usuários e suas demandas informacionais. Caso não faça isso, corre o risco de adquirir 

itens para o acervo que jamais serão utilizados; e os usuários podem procurar por livros 

que a biblioteca não possui frustrando suas pesquisas e minimizando suas opções de 

leitura.  Sendo a leitura uma atividade inerente à aprendizagem, as políticas públicas 

para a educação consideram, 

[...] a biblioteca como instrumento fundamental para o desenvolvimento 
de um programa de leitura eficiente, que forme leitores competentes e 
não leitores que apenas leem, e assim mesmo esporadicamente. 
Recomenda que a biblioteca seja um local de fácil acesso e que seja um 
lugar de aprendizagem permanente. (CAMPELLO, 2008, p.17). 
 

As demais atividades e processos pertinentes ao planejamento, organização e 

gerenciamento da biblioteca escolar são reconhecidamente importantes de serem 

estudados e analisados, no entanto, tendo em vista que o objetivo do trabalho é  

responder as questões sobre o Serviço de Referência na biblioteca escolar, limitamo-

nos a tratar sobre esta  temática na próxima seção. 

 

2.1 SERVIÇO DE REFERÊNCIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

O Serviço de Referência em bibliotecas escolares não é um assunto difundido 

na área: os bibliotecários que atuam nesta biblioteca em específico devem adaptar as 

técnicas de trabalho ao perfil do seu usuário. Campello et al. (2007, p. 228) corrobora 

com nossa constatação ao dizer que essa área do conhecimento “[...] parece ressentir-

se do pequeno número de pesquisas publicadas no Brasil até o presente momento. De 

fato, a biblioteca escolar esteve pouco presente nas agendas de pesquisa no país”.  

No âmbito escolar a identificação do assunto buscado pelo usuário exige um 

conhecimento prévio dos projetos pedagógicos realizados pela instituição, das obras 
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didáticas existentes e a capacidade de lidar com esse público diferenciado em sua 

maioria crianças e jovens.  

Os serviços informacionais da biblioteca a serem oferecidos para a comunidade 

escolar devem ser planejados para tal, com a participação dos profissionais da 

informação e dos profissionais da educação para que possam atender os objetivos de 

sua criação. 

Tomando como referência os níveis de colaboração entre bibliotecário e 
equipe pedagógica estabelecidos por Montiel-Overall (2005), a saber, 
coordenação, cooperação, instrução integrada e currículo integrado, o 
que todos os trabalhos analisados concluíram foi que a interação entre 
bibliotecários e professores nos universos pesquisados dava-se de 
forma tímida, restringindo-se aos dois primeiros níveis de colaboração: 
coordenação e, em poucos casos de sucesso, cooperação (CAMPELLO, 
2013, p. 132). 
 

A atuação no serviço de referência é uma atividade cognitiva e intelectual de 

extrema importância para uma biblioteca, pois o bibliotecário oferece um auxílio 

informacional ao usuário para formular sua busca, localizar itens relevantes à sua 

pesquisa e satisfazer a necessidade de informações do mesmo. Acordando com 

Grogan (1995, p.16) acreditamos que, esse serviço, “em seu sentido mais amplo 

geralmente inclui tanto as funções informacionais (isto é, o trabalho de referência) 

quanto as informações instrucionais”. Porém, ainda segundo o mesmo autor, “a 

segunda grande contribuição proporcionada pelo serviço de referência é ministrar 

assistência de maneira individualizada” (GROGAN, 1995, p.23).  A figura abaixo ilustra 

a tarefa do bibliotecário lotado no serviço de referência. 
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Figura I – Serviço de Referência 

 

Fonte: Blog Biblio2tech. 
 

A capacidade do bibliotecário de referência em identificar quais são as questões 

que necessitam ser respondidas pelo usuário; quais as fontes disponíveis para sanar 

suas dúvidas só ocorrem após um período de experiência, de prática e reconhecimento 

do acervo existente na instituição. Na figura 1 acima, as peças se encaixam, 

representando a pergunta feita pelo usuário e a interpretação feita pelo bibliotecário, 

que atinge uma resposta. 

 Em contrapartida alguns autores destacam as dificuldades de interação e a falta 

de um trabalho em conjunto entre bibliotecário e professor. Isso pode consistir em um 

empecilho para o desenvolvimento da biblioteca como um recurso de ensino-

aprendizagem. O projeto da biblioteca deve ser levado aos docentes para que este a 

integrem no planejamento de sua disciplina.  

Outra questão é o apoio às pesquisas. A falta de conhecimento sobre a função 

do bibliotecário escolar impede que os alunos e professores muitas vezes busquem sua 

orientação, ou seja, a falta de informações leva a omissão de auxílio e de um 

atendimento satisfatório. Em sua potencialidade, 

A biblioteca possibilita acesso à literatura e as informações para dar 
respostas e suscitar perguntas para os educando, configurando uma 
instituição cuja tarefa centra-se na formação não só do educando como 
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também no apoio informacional ao corpo docente. (RIBEIRO, 1994, p. 
61 apud GAMA, 2000, p. 24) 
 

De acordo com Figueiredo (1990 p.51-52 apud ABREU, 1997, p. 17) o trabalho 

de referência deve ser realizado “[...] em um ambiente dinâmico e com base em fontes 

de informação que estão em contínua mudança, e assim sendo, é uma tarefa constante 

do bibliotecário manter-se atualizado sobre estas mudanças”. “O profissional 

bibliotecário que realiza essa atividade, por sua vez, é a pessoa tecnicamente 

preparada para organizar, administrar e fazer funcionar o serviço de referência de uma 

biblioteca” (ABREU; BRAGA; LIMA, 1997, p.22). Ele  tem a responsabilidade de 

conhecer vastamente a coleção da biblioteca; deve se comunicar bem e ter capacidade 

de interpretar e selecionar o ponto de partida para a busca do usuário. Só assim será 

capaz de identificar se determinado assunto que está sendo pesquisado poderá ser 

respondido, pelas fontes disponíveis no acervo ou se terá que buscar outras fontes. 

Nesse último aspecto as bibliotecas digitais, os portais de ensino, etc. são boas opções 

na busca de respostas. No atendimento ao público, o bibliotecário deve ter: 

A habilidade humana é a capacidade de julgamento necessária ao 
bibliotecário para lidar com os diferentes tipos de usuários. A eficiência 
do Serviço de Referência está centrada na habilidade humana, pois, a 
interação usuário-bibliotecário deve ser abordada sob o prisma do 
comportamento humano. (FIGUEIREDO, 1992, p.124 apud ABREU, 
1997, p.14) 
 

O Serviço de Referência na BE deve representar os objetivos que a biblioteca 

busca alcançar a partir das atividades realizadas de modo a orientar os usuários a 

encontrarem as fontes de informação e compreender suas necessidades 

informacionais. Como a instituição escolar deve se adequar à comunidade na qual está 

inserida, a unidade informacional também é mutável e 

O serviço de Referência pode variar quanto aos seus objetivos e quanto 
à sua finalidade, dependendo do tipo de biblioteca onde se realiza, ou 
seja, de acordo com as características e as finalidades da biblioteca. 
Ademais, os métodos de proporcionar serviços de referência aos 
consulentes dependem também das circunstâncias individuais e das 
diretrizes de cada biblioteca específica, as quais certamente não se 
enquadram em padrões preestabelecidos. (FIGUEIREDO, 1992, p. 9). 
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O sucesso das BE depende não somente das ações do bibliotecário, mas de 

outros fatores como políticas pedagógicas das escolas e criação de políticas nacionais 

para coordenar as práticas na biblioteca escolar; oferecer auxílios financeiros e 

selecionar os recursos humanos capacitados para tal missão. 

Queiroz (1985, p. 107 apud SILVA, 2004, p.4), defende a biblioteca escolar 

como instituição absolutamente essencial para que o sistema educacional efetive o 

conceito de educar. Para a autora, somente a efetiva atuação desta instituição 

contribuirá para o desenvolvimento das potencialidades do educando, em vista de sua 

auto realização oferecendo-lhe a formação necessária par o exercício de sua cidadania.  

A falta de estrutura e planejamento das bibliotecas escolares brasileiras são os 

principais problemas encontrados, visto que estas estão inseridas dentro de uma 

instituição para atender as necessidades informacionais dos alunos e professores, 

ainda que muitas vezes o trabalho não se realize da forma desejada. No entanto, 

mesmo com todas as dificuldades e dever do bibliotecário escolar que está à frente do 

serviço de referência capacitar os aprendizes a buscar e usar a informação de maneira 

eficiente e eficaz. Mostrar-lhes a importância das fontes de informação e sua aplicação 

nas atividades cotidianas, escolares ou não. Tais ações envolvem mostrar aos 

aprendizes, por exemplo, como usar dicionários, enciclopédias, elaborar referências e 

citar autores para escrever trabalhos ou como estruturar uma pesquisa. (GASQUE, 

2012, p. 19). 

Voltando à questão da precarização das bibliotecas escolares, um dos 

problemas detectados é a falta de recursos financeiros e de profissionais capacitados 

para geri-la como uma unidade de informação.   

A pesquisa feita por Waldeck Carneiro da Silva, na década de 1980, intitulada 

“Miséria da biblioteca escolar”, ainda se mantém atual, sendo os recursos humanos em 

atuação nessas bibliotecas ainda pouco preparados para desempenhar tarefa tão 

importante qual seja: a promoção da leitura entre os alunos; “[...] e mais raros ainda, 

são os que possuem alguma formação especial para atuar nas bibliotecas escolares , 

seja no âmbito da organização, do planejamento e da administração do acervo 
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disponível, seja no que se refere ao trabalho de dinamização da  leitura entre os alunos” 

(SILVA, 1994, p.13). 

O desempenho da biblioteca deixa lacunas devido a fatores que abrangem 

desde obras disponíveis não correspondentes ao perfil de usuários existentes; 

dificuldades para aquisição de novas obras, ao despreparo dos profissionais que 

realizam o atendimento do usuário e a falta de conhecimento das próprias fontes 

existentes na biblioteca. O profissional atuante na BE deve compreender todo o seu 

processo de funcionamento para, com segurança, orientar e divulgar todos os serviços 

oferecidos. O marketing interno e externo é essencial para que as pessoas conheçam a 

biblioteca, saibam da existência e disponibilidade de fontes de informação, tenham 

conhecimento da presença de um bibliotecário especificamente para atendê-las e da 

possibilidade de avaliação da qualidade do serviço prestado. 

Os bibliotecários e professores devem trabalhar juntos para que o 

desenvolvimento educacional seja efetivo, para que seja possível construir uma relação 

de apoio e suportes as demandas educacionais e informacionais dos usuários. A 

atuação de ambos profissionais deve desencadear iniciativas ou projetos de incentivo à 

leitura e utilização dos recursos oferecidos pela biblioteca. 

[...] o trabalho em conjunto entre professor e biblioteca visa: valorizar a 
biblioteca, tornando-a um apoio para o planejamento das aulas bem 
como ao desenvolvimento da leitura e da pesquisa escolar; incentivar os 
alunos quanto a utilização da biblioteca para a leitura, estudo e pesquisa 
[...]. (SILVA, 1995, p. 114-115 apud GAMA, 2000, p. 25). 
 

O bibliotecário escolar deve empenhar-se para atuar juntamente com os 

professores e direção da instituição na formação de leitores desta biblioteca, que 

futuramente serão usuários e pesquisadores em outras unidades de informação. É 

importante orientá-los e treina-los sobre o funcionamento da biblioteca, seus serviços, 

normas, atividades, de modo que se sintam atraídos a frequentar bibliotecas não 

apenas no período escolar e sim continuamente. Segundo American Association of 

School Librarians (1998, p. 5 apud CAMPELLO, 2003, p. 32) o foco da biblioteca tem de 

se deslocar dos recursos para o aluno, a fim de criar a comunidade de aprendizagem. 

Os professores são os sujeitos que interferem diretamente no processo de 

aprendizagem. Para tanto, necessitam utilizar recursos pedagógicos e metodológicos 
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diversos a fim de ensinar e orientar os alunos, porém estes recursos não são mais 

importantes do que o conhecimento e a informação em si. Com os recursos 

informacionais à sua disposição, o trabalho será melhor desenvolvido. É nesse 

momento que o bibliotecário escolar entra em cena: para munir o usuário de 

informações para que, com autonomia, possa buscar respostas; para fornecer e 

disponibilizar informações que agreguem relevância do conteúdo ministrado. 

(CAMPELO, 2003; GASQUE, 2012). 

O bibliotecário responsável pelo Serviço de Referência deve agir com 

transparência em suas atividades. Não saber responder a pergunta solicitada pelo 

usuário não o desqualifica como profissional, entretanto, deve saber contornar esse 

problema com agilidade e presteza, numa postura admirável e que acrescentará mais 

experiência a rotina de trabalho. Reconhecer que desconhece tal assunto ou livro, mas 

que buscará auxílio ou orientação com outro profissional, impede que o usuário saia da 

biblioteca sem resposta e mostra o seu comprometimento em ajudá-lo. 

 Segundo Grogan (1995, p. 8), a arte do serviço de referência é um dom 

profissional do bibliotecário. Apenas uma razão justifica sua ação: os usuários, que “[...] 

auxiliados pelo bibliotecário de referência, têm melhores condições de mais bem 

aproveitarem o acervo de uma biblioteca do que o fariam sem essa assistência”. 

O trabalho de referência a ser executado nas BE pode ser pautado nos 

mesmos parâmetros de bibliotecas mais específicas, contudo devem-se fazer 

adaptações ou ajustes à realidade e ao público a ser atendido.  

As coleções devem ser desenvolvidas de modo a responder a solicitação dos 

usuários e auxiliar no desenvolvimento escolar. Diferente das bibliotecas públicas e 

midiatecas que atendem a uma clientela mais ampla e as questões levadas ao serviço 

incidem sobre uma multiplicidade de assuntos. (ACCART, 2012, p. 106). 

Outro tema descrito por Accart (2012, p. 107) de grande relevância para 

compreensão sobre o serviço de referência é que ele incide como uma abordagem de 

qualidade global da instituição O serviço de referência como reflexo dessa instituição, 

por isso as respostas devem ser: 
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 individualizada ou coletiva, no caso de atendimento a um grupo (situação 

muito comum na BE);  

 profissional, pois implica competências e conhecimentos profissionais; 

 neutra, pois reflete vários pontos de vista e não apenas o único ponto de 

vista do profissional de referência; 

 formulada claramente para ser compreensível; e 

 dada com cortesia, o que envolve as fórmulas usuais de polidez. 

Par dar conta de tudo isso cabe ao profissional manter-se bem informado.  A 

necessidade de atualizar-se acerca das novas demandas da área e também em 

relações às tecnologias da informação é fundamental. Contudo, [...] as competências 

técnicas deverão estar associadas à capacidade de decisão, de adaptação à novas 

situações, de comunicação oral e escrita, de trabalho em equipe [...]” (SILVA; CUNHA, 

2002, p. 77). Pensando nessas questões é que na próxima seção discutiremos as 

competências informacionais do bibliotecário. 

 

2.2 COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS DO BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR 

 

Os avanços tecnológicos trouxeram muitos benefícios para a área da 

Biblioteconomia como a informatização dos sistemas de biblioteca, introdução de 

catálogos e serviços online. Com isso, também surgiu a necessidade de capacitação 

dos profissionais, de modo que possam utilizar essas novas ferramentas para 

tratamento e a disseminação da informação. 

O conceito “competências informacionais” é recente no Brasil e refere-se às 

habilidades sobre o uso dos recursos da informação de modo a promover o acesso e 

instruir o usuário na utilização dos serviços informacionais. Segundo Dudziak (2003) a 

expressão “information literacy” é 

praticamente inexplorada no Brasil, [...] ainda não possui tradução para 
a língua portuguesa. Porém, algumas expressões possíveis seriam 
alfabetização informacional, letramento, literacia, fluência informacional, 
competência em informação. (Dudziak, 2003, p. 24). 
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O desenvolvimento da área de Biblioteconomia no decorrer dos anos, impacta 

nas ações e comportamento dos profissionais que nela atuam e também influenciam na 

utilização de termos advindos de outras e na apropriação dos mesmos termos 

adequando-os a nossa atuação. 

[...] as mudanças por que tem passado a biblioteconomia vêm ensejando 
o surgimento de novos termos que possam representar de forma mais 
clara as atividades que, na atualidade, são demandadas do profissional 
da informação. Competência informacional (information literacy) é um 
desses termos. (CAMPELLO, 2003, p. 28) 
 

Segundo Dudziak (2003, p. 24) competência informacional refere-se “[...] a um 

saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor, direcionados à informação 

e seu vasto universo”.  

A formação do bibliotecário deve o preparar para atuação numa área em 

constante aperfeiçoamento, que se utiliza de recursos informacionais em rápida e 

permanente atualização. É necessário identificar pontos fortes e pontos fracos do seu 

desempenho para melhorá-los e ter a habilidade de reconhecer a necessidade dos 

usuários. 

[...] as mudanças por que tem passado a biblioteconomia vêm ensejando 
o surgimento de novos termos que possam representar de forma mais 
clara as atividades que, na atualidade, são demandadas do profissional 
da informação. Competência informacional (information literacy) é um 
desses termos. (CAMPELLO, 2003, p. 28) 
 

As ações do profissional devem ser mobilizadas para que os usuários possam 

encontrar respostas para seus questionamentos e para que os mesmos recebam 

orientações para buscarem as fontes destas informações. As orientações ou instruções 

se assemelham a um processo de educação dos consulentes para utilização dos 

serviços oferecidos. 

A função educativa da biblioteca torna-se visível com o aparecimento do 
“serviço de referência” (reference service) e se amplia com a introdução 
da “educação de usuários”, conjunto de atividades que, ao contrário do 
serviço de referência, apresentam uma característica proativa, 
realizando-se por meio de ações planejadas de uso da biblioteca e de 
seus recursos. (CAMPELLO, 2003, p. 29) 
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A ALA publicou em 1998 um documento chamado “Information Power” que 

apresenta fundamentos para o bom desempenho da biblioteca escolar (com o 

bibliotecário) e os serviços oferecidos, destacando a centralidade dos usuários.  

Segundo Campello (2003, p. 31): 

[...] as habilidades de informação foram claramente definidas, não só em 
termos teóricos, mas também na perspectiva de aplicação. Foram 
incluídas nove habilidades informacionais, divididas em três grupos que 
abrangem: 1) competência para lidar com informação; 2) informação 
para aprendizagem independente; 3) informação para responsabilidade 
social. (CAMPELLO, 2003, p. 31) 
 

Estas competências se baseiam no ensino e educação dos usuários para que 

os mesmos possam ter autonomia e iniciativa para buscarem as informações que 

satisfaçam suas necessidades e também que, aquilo que foi aprendido possa contribuir 

para o meio em que se encontram inseridos. Ou seja: boas respostas devem ser 

compartilhadas para que todos possam produzir conhecimento. 

As competências e/ou habilidades do profissional responsável pelo serviço de 

referências não são natas. Ele as adquire durante o processo de atuação, a experiência 

na utilização das ferramentas de consulta, as obras de referências, enciclopédias, etc. 

possibilitando um conhecimento minucioso da coleção/acervo. De acordo com David 

(1997, p. 15 apud ACCART, 2012, p. 79), a competência não pode ser adquirida senão 

em situação de trabalho, com a experiência.  

A crescente e mutável demanda das necessidades informacionais dos usuários 

dos serviços de referência e informação impulsionam para que os bibliotecários estejam 

cada vez mais preparados para atendê-los e lidar com os desafios tanto no campo 

educacional, quanto no informacional. Kuhlthau (1999, p. 7-8 apud CAMPELLO 2003, p. 

32) afirma que “o desafio para a escola da sociedade da informação é educar as 

crianças para viver e aprender em ambiente rico em informação [...]”. 

O termo competência informacional, todavia, não se encontra totalmente 

definido, pois alguns autores deixam algumas lacunas quanto a quem deve ter as 

competências informacionais: o bibliotecário ou usuário. No que concerne ao significado 

de competência e qualificações há uma divergência, porém elas se complementam: 
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[...] Competência consiste no saber, no conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes. E as habilidades especificamente, no saber fazer, 
isto é, na ação de pôr em prática os conhecimentos dos quais se tornam 
experiências e capacidades adquiridas. (ALBUQUERQUE; TEDESQUI, 
2014, p. 118). 
 

Adquirir a competência não é uma tarefa que se aprende em um curto período 

de tempo, pois ter competência sobre as ações a serem executadas exige profundo 

conhecimento sobre uma área específica ou uma prática utilizando conhecimenhos e 

informações outrora ensinadas. Contudo a orientação que o profissional receber sobre 

como atuar não é garantia de que sua atuação será infalível, se o mesmo não tiver 

ciência de que as atitudes esperadas dele vão de encontro com o interesse dos 

usuários da biblioteca. O bibliotecário precisa reconhecer quais ações podem ser 

melhoradas, quais ações devem ser continuadas e de que forma pode contribuir para 

auxiliar e orientar as pessoas que buscam as informações, afinal não basta que o ter 

uma formação acadêmica, pois “[...] o conhecimento, se usado inadequadamente, não 

tem nenhum significado para a vida pessoal e profissional. Este conhecimento não 

fornece ao profissional garantias de que será considerado competente” (FARIAS; 

CUNHA, 2009, p. 29). 

 

Figura II – Ciclo da informação 

 

Fonte: a autora. 
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O bibliotecário planeja e executa ações de forma a permitir que a biblioteca 

escolar atinja seu objetivo de promover o acesso à informação e orientar os usuários 

quanto ao uso de mecanismos ou ferramentas de buscas presentes na unidade de 

informação? Possivelmente o usuário ainda receba exaustivamente informações que 

não sejam relevantes ou a informação que ele busca se encontra nesta unidade de 

informação, mas não é disponibilizada por falta de aperfeiçoamento dos serviços ou dos 

profissionais que atuam neste setor. A presença de um bibliotecário experiente no 

Serviço de Referência ou interessado em capacitar-se para tal poderá proporcionar o 

auxílio que o leitor precisa para identificar as fontes de informações adequadas para 

responder seus questionamentos economizando seu tempo, como propõe a 4ª lei de 

Ranganathan que diz: Poupe o tempo do leitor. Assim, 

No serviço de referência, a qualificação básica provavelmente é a 
experiência, através da qual o bibliotecário adquire a intuição que o guia 
pelos caminhos, que mais provavelmente irão levá-lo para a informação 
desejada. Para isso não existe substituto, e mesmo iniciante mais 
entusiasta deve, se possível, começar sob orientação direta de um 
colega experiente. (FOSKETT, 1969, p. 90). 
 

Uma perceptível peculiaridade na formação acadêmica do bibliotecário é 

generalização das práticas bibliotecárias, porém as necessidades do mercado exigem 

um profissional com habilidades específicas (SOUZA e FARIAS 2011). Entretanto, é 

importante ter conhecimento sobre a área de atuação e utilizá-los para prestar um 

serviço de qualidade, contudo, o atributo imprescindível é saber comunicar-se e 

compreender as solicitações dos usuários, assim como fornecer os recursos ou 

capacitá-los para utilizar estas ferramentas que os levarão à informação que 

responderá suas perguntas. 

Nessa direção, a reflexão acerca das qualificações do bibliotecário e seu papel 

na atuação á frente de uma biblioteca, seja esta escolar, infantil, universitária, pública, 

especializada, não pode ser discutida isoladamente sem considerar a forma como o 

profissional realiza essas tarefas; verificar se as práticas estão em concordância com a 

ética e o bom senso que a profissão exige. 

O profissional por vezes pode agir e tomar decisões considerando aspectos 

pessoais, mas talvez as consequências dessa prática não sejam relevantes para os 
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sujeitos que sofrem as ações, como os usuários.  A atividade de promover o acesso à 

informação, assim como ter conhecimento do conteúdo de determinado documento não 

deve ser utilizada como uma forma de domínio, nem de manipulação de informação a 

favor do bibliotecário ou de qualquer outra pessoa. 

Jamais a evolução da ciência e da técnica foi tão rápida e com tantas 
conseqüências diretas sobre a vida cotidiana, o trabalho, as formas de 
comunicação e a relação com o corpo e com o espaço. É no universo do 
saber e do saber fazer (o universo das técnicas) que estas mudanças 
são mais fortes. Por esta razão, o saber condiciona todas as outras 
dimensões da vida em sociedade (SILVA; CUNHA, 2002, p.80). 
 

A atuação deve ocorrer de forma consciente e responsável, pois o trabalho do 

bibliotecário não é apenas lidar com informações contidas em diversos suportes, mas 

estabelecer relações confiáveis e harmoniosas com a equipe em que trabalha, com os 

gestores da instituição e o mais importante saber dialogar com os usuários, recebê-los 

e atendê-los bem, para que retornem sempre que precisarem utilizar o espaço, sem 

constrangimento, criando uma cultura de utilização do espaço que o pertence. 

Ora, para construir e criticar, é necessário buscar informação, disponibilizar 

informação, criar e transformar informação. Essas práticas são intimamente ligadas ao 

fazer dos profissionais da informação e especificamente dos bibliotecários (SILVA; 

CUNHA, 2002, p. 80).  

Os intercâmbios de experiências e o modo como a informação é utilizada 

proporcionam uma constante mudança da informação, o pensar e o agir sobre a 

mesma, fazem com que a rede de compartilhamento esteja em expansão, como 

corroboram (SILVA; CUNHA, 2002, p. 81): 

É essencial que estes profissionais sejam formados no sentido de 
compartilhar serviços colaborando, desta forma, em um sistema global 
de informações. Seu fazer é, portanto, essencialmente um fazer de 
trocar, de pôr à disposição informações a partir de um contexto local – o 
da instituição e da unidade de informação – para um contexto planetário 
e deste contexto planetário para o individual. (SILVA; CUNHA, 2002, p. 
81). 
 

A partir do trabalho inovador feito pelo bibliotecário e sua equipe será possível 

desconstruir a visão de uma biblioteca estática e passiva e, assim, mostrar que a 

missão da biblioteca ultrapassa as paredes da mesma, através da divulgação do acervo 
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e da organização de atividades que motivem aos usuários a frequentá-la; e através da 

participação ativa na construção da aprendizagem da comunidade escolar. Por isso é 

preciso se conscientizar de que: 

Os bibliotecários [...] têm um papel importante a cumprir na sociedade 
do conhecimento. Incutir a consciência da importância deste papel 
juntamente com princípios como ética, solidariedade humana, 
capacidade crítica e de questionamento pode fazer o diferencial 
necessário na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. 
Esperamos que, com uma educação baseada em princípios éticos e 
solidários, os bibliotecários sejam atores fundamentais neste processo.  
(SILVA; CUNHA, 2002, p. 81). 
 

Para desenvolver com segurança sua ação de levar informação aos usuários o 

bibliotecário escolar deve “letrar-se continuamente” nos uso das fontes de informação e 

levar esse letramento a todos. 
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3 A BIBLIOTECA ESCOLAR E OS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

 

A existência da biblioteca escolar ocorre motivada pela necessidade de integrar 

este espaço de ensino a instituição em que está subordinada, cuja responsabilidade é 

prover através de um currículo mínimo de educação e práticas pedagógicas a formação 

educacional de estudantes do ensino fundamental ao Ensino Médio. O Estado é 

responsável pelo acesso à educação, pois este direito é garantido/afirmado pela 

Constituição Brasileira, como estabelecido no Art. 205. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 
 

No entanto, como vimos nos capítulos anteriores, a BE continua tendo um papel 

secundário nas práticas sociais, seja pela pouca ênfase nas pesquisas sobre o tema, 

pela baixa mobilização dos profissionais a fim de ocupar as vagas que pressupomos 

existir nas intituições de ensino brasileira ou pela negação do papel da biblioteca 

escolar no desenvolvimento social de um país.  Entretanto alguns profissionais 

visualizam a biblioteca escolar como um campo a ser explorado como enfatiza Côrte e 

Bandeira (2011).  

A biblioteca escolar exerce, com suas atividades, um papel político, 
educativo, cultural, social, contribuindo para: a) ampliar as oportunidades 
de educação e conhecimento dos alunos; b) colocar a disposição dos 
alunos acervos e informações que complementam o currículo escolar; c) 
promover e facilitar o intercâmbio de informações; d)promover a 
formação integral do aluno e) tornar-se um ambiente social, cooperativo 
e democrático. f)facilitar a ampla transmissão da arte, da ciência e da 
literatura; g) promover a integração entre aluno, professor, ex-alunos e 
pais. (CÔRTE, 2011; BANDEIRA, 2011, p. 6). 
 

As bibliotecas escolares encontram-se em processo de adaptação e aceitação 

por parte dos profissionais e gestores de instituições de ensino, que morosamente 

começam a compreender a importância de uma BE e que esta seja administrada por 

um bibliotecário, visto que este profissional está apto para atender demandas 

informacionais dos usuários e organizar o acervo bibliográfico da mesma.  
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Tendo em vista que as politicas informacionais e as políticas culturais 

privilegiam apenas uma pequena parte da população escolar, consideramos pertinente 

a colocação de Oliveira e Zen (2007, p. 3), pois “Durante muito tempo o conhecimento 

ficou concentrado nas mãos de uma elite que não permitia que as camadas de menor 

poder aquisitivo tivesse acesso às informações”. 

Portanto, é necessário voltar às atenções para as BE valorizando o foco de 

suas atividades de servir e motivar o crescimento intelectual e cultural de seus usuários, 

pois como afirma Silva (1994, p. 21): 

Estamos convencidos de que no Brasil, no campo das bibliotecas, as 
atenções têm de se voltar prioritariamente para as bibliotecas escolares 
e para as bibliotecas públicas, espaços que, se minimamente 
organizados, podem desempenhar um importante papel na elevação do 
nível cultural e da consciência crítica da população brasileira. (SILVA, 
1994, p. 21) 
 

Em nível nacional o Brasil possui a lei federal 12.244/2010, já citada 

anteriormente, que em seu artigo 3º decreta que: 

Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 
progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos 
termos previstos nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez 
anos, respeitada a profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 
4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998 
(BRASIL, 2010). 
 

A realidade das BE nos estados brasileiros diverge devido à ausência de 

legislação estadual vigente e disponibilização de recursos, para atuação dos 

bibliotecários e proporcione condições de funcionamento destes espaços.  O estado 

pioneiro e o único com legislação vigente definindo questões como orçamento, política 

de pessoal e sistema de estrutura e organização das BE é o Rio Grande do Sul.  

Esse fato é compreensível, pois, que essa unidade federativa venha 

despontando na pesquisa e implementação de leis que justificam a importâncias das 

práticas bibliotecárias e a necessidade da existência das bibliotecas escolares. A 

estruturação das bibliotecas escolares gaúchas deu-se com a implantação de um 

Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares (SEBE) que prevê uma política de recursos 

financeiros, de recursos humanos qualificados e de acesso à informação:  a) reabertura 

de todas as bibliotecas escolares do Sistema de Ensino; b) designação de bibliotecário 
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através de Concurso Público; C) alocação de recursos para equipar e reequipar as 

bibliotecas escolares.” (MORO, 2011, p. 22) 

No estado do Rio de Janeiro há um projeto de lei (Nº 597/2015) que institui a 

criação do Sistema de Bibliotecas Escolares do Estado do Rio de Janeiro (SEBE-RJ), 

publicado em 30 de junho de 2015. O texto discorre como este sistema será organizado 

e os órgãos que responderão por ele: em seu Art. 1º - Fica instituído o Sistema 

Estadual de Bibliotecas Escolares do Estado do Rio de Janeiro (SEBE - RJ), com 

objetivo de integrar as bibliotecas escolares da rede pública estadual de ensino do Rio 

de Janeiro. 

De acordo com o site da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ) o projeto foi aprovado no dia 07 de abril de 2016, contudo não há maiores 

informações sobre o SEBE-RJ na internet e sequer foi encontrado um sítio sobre o 

mesmo. 

 

3.1 BIBLIOTECAS ESCOLARES EM NITEROI 

 

Nessa seção iremos estudar o cenário das bibliotecas escolares no município 

de Niterói, considerando aspectos como estrutura, formação dos bibliotecários, 

resiliência, aptidão para fomentar ações que visam compreender para atender ao 

usuário e condições de trabalho. 

 

3.1.1 Procedimentos metodológicos 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa. De acordo com Minayo 

(2011, p. 26) a pesquisa qualitativa envolve duas fases: pesquisa exploratória e 

trabalho de campo.     

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda 

pouco explorado, sendo seu principal caminho investigativo a pesquisa bibliográfica. Foi 

nessa direção que realizarmos um levantamento para conhece o estado da arte.  
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Para tanto, foi feito levantamento na Biblioteca Central da UFF (BCG) para 

recuperar TCCs da Universidade Federal Fluminense sobre o tema “Biblioteca escolar 

com ênfase no Serviço de Referência”, através da pesquisa avançada na base de 

dados Pergamum com os termos “biblioteca escolar” e “serviço de referência”. Em 

relação ao recorte histórico-temporal, delimitamos o ano de 2002 como o mais antigo. 

Nesses parâmetros foram feitas quatro buscas, da seguinte forma: na 1ª tentativa 

buscou-se trabalhos que tratassem do assunto proposto entre 2002 e 2014; na 2ª 

tentativa buscou-se trabalhos que tratassem do assunto  proposto a partir do ano 2002; 

na 3ª tentativa buscou-se trabalhos que tivessem no título os temas designados e foram 

escritos entre 2002 e 2014 e na 4ª tentativa buscou-se trabalhos que tivessem no título 

os termos designados a partir do ano 2002. A razão para ampliar a busca foi o intuito de 

delimitar quais trabalhos e cursos efetivamente trabalharam estas temáticas e o 

resultado mostrou que o serviço de referencia em biblioteca escolar é uma temática 

pouco trabalhada na casa, como é possível ver na tabela abaixo: 

 

Quadro I – Levantamento base Pergamum/UFF 

Assunto Recorte 

Temporal 

Cursos Resultado Total 

Biblioteca escolar 2002> Biblioteconomia  

Pedagogia 

38 

3 

41 

Biblioteca escolar 2002 entre 

2014 

Biblioteconomia 2 2 

Título Recorte temporal Cursos Resultado Total 

Biblioteca escolar 2002> Biblioteconomia 

Pedagogia 

22 

2 

24 

Biblioteca escolar 2002 entre 2014 Biblioteconomia 2 2 

Assunto Recorte temporal Cursos Resultado

s 

Total 

Serviço de 

Referência 

2002 entre 2014 Biblioteconomia 4 4 

Serviço de 2002> Biblioteconomia 26 26 
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Fonte: a autora. 
 

O campo da pesquisa são as bibliotecas escolares do Município de Niterói. De 

acordo com os dados disponibilizados pela Fundação Municipal de Educação de Niterói 

a rede conta 50 unidades municipais que abrangem a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental dividida em 7 polos, mas apenas 3 unidades contam com  bibliotecas 

sendo elas: E. M. Paulo Freire, no Fonseca; E. M. Santos Dumont, no Centro e E. M. 

Heloneida Studart, em Várzea das Moças. Todavia no município existem seis 

Bibliotecas Populares Municipais, que também atendem alunos da rede pública1. 

Como podemos concluir, o número de bibliotecas populares é o dobro do 

número de bibliotecas escolares e como as unidades estão bem dispersas pela cidade, 

algumas se encontram em regiões nas quais não há biblioteca escolar que cumpra tal 

papel. De acordo com os Dados Estatísticos da Rede Escolar Municipal de Março 2015 

o número de alunos matriculados nas Unidades Municipais que oferecem Educação 

Infantil e Ensino Fundamental é de 15.000. Tal dado, quando comparado com o número 

de bibliotecas, mostra-nos que o município não consegue cumprir com o papel de 

provedor de acesso à educação e a cultura. No entanto, a Lei Orgânica do Município no 

art. 13, inciso V, ressalva ser competência do município, em comum com a união e o 

estado proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.  (NITERÓI, 

2011, p. 6).   

                                                           
1
 Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, localizada em Icaraí; Biblioteca Popular Municipal Monteiro 

Lobato, localizada no bairro Barreto; Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo Pereira de Macedo, 
localizada no bairro Fonseca; Biblioteca Popular Municipal Silvestre Mônaco, localizada no bairro Ilha da 
Conceição; Biblioteca Popular Municipal Lídice Fróes, localizada em Jurujuba; Biblioteca Cora Coralina, 
localizada no Centro. 

Referência 

Título Recorte temporal Cursos Resultado Total 

Serviço de 

Referência 

2002> 

 

Arquivologia 

Biblioteconomia 

Serviço Social 

1 

15 

1 

 

17 

Serviço de 

Referência 

2002 entre 2014 - - - 
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Além da rede municipal há em Niterói outras escolas (federais e particulares) 

que mantém bibliotecas. Dentre elas estão Colégio Abel, Localizado em Icaraí e o 

Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense – (COLUNI/UFF), no bairro 

São Domingos. 

Para conhecer o cotidiano da biblioteca escolar, dada as dificuldades de 

realizarmos entrevista em bibliotecas da rede municipal, foi feito contato com uma 

instituição privada, a Biblioteca La Salle Abel – Unidade Icaraí, limitando-nos assim, a 

esse estudo de caso. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO:  Biblioteca do Colégio La Salle Abel 

 

Fundado em 15 de março de 1955 em Niterói (RJ), o colégio La Salle Abel 

proporciona uma formação humana e cristã, unindo tradição e modernidade. A 

biblioteca da instituição atende aos alunos desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental II, mas os serviços se estendem a professores, pais e funcionários da 

escola. 

O atual espaço ocupado pela biblioteca foi reformado e inaugurado há nove 

anos e ocupa o segundo e terceiro andar do prédio principal do colégio, exibindo um 

espaço amplo e moderno. No segundo andar está localizado o balcão de atendimento, 

um terminal com cinco computadores para pesquisa realizada pelos alunos, professores 

e funcionários, além de uma estante cofre, na qual o acervo se encontra. No outro 

andar há uma sala de estudo individual e salas para estudos em grupo, anteriormente 

as salas de leitura para educação infantil estavam localizadas neste andar. 

O acervo da BE possui 12 mil itens entre livros, dicionários, gibis e revistas, 

mas não é aberto, ou seja, seu acesso é realizado somente pela bibliotecária e seus 

dois auxiliares. Entretanto, alguns livros e gibis são disponibilizados em prateleiras ao 

longo do salão, possibilitando assim, o acesso livre do público a um pequeno número 

de obras. 



41 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevista com a bibliotecária 

responsável pela biblioteca há 20 anos. Optou-se por entrevista estruturada, com 

aplicação de questionário, com a maioria das perguntas fechadas e algumas abertas. 

 

3.2.1 Análise dos resultados 

 

No início, apenas observamos e dialogamos informalmente com a bibliotecária, 

pedindo que apresentasse o espaço da biblioteca. Após esse momento lhe foi explicada 

a razão da entrevista.  Os itens descritos na primeira parte do questionário tinham a 

finalidade de conhecer perfil do profissional e algumas ações de referência, incluindo as 

atividades culturais. 

 

Figura III – Roteiro da entrevista – Parte I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: a autora. 
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A responsável pela biblioteca do Colégio La Salle Abel é uma bibliotecária 

formada há 40 anos, atuante nessa escola, há 20 anos. A escola tem um espaço 

especifico para a biblioteca e foi e reformado para recebê-la. Apesar do espaço ser 

amplo e ter um acervo atualizado anualmente, a bibliotecária revelou que há cerca de 

cinco anos a frequência vem diminuindo bastante. As estatísticas dos serviços de 

referência, circulação e empréstimo vêm apontando quedas. Os serviços de 

empréstimos e as pesquisas tiveram uma queda de cem/dia para os atuais cinco/dias. A 

profissional atribui essa queda drástica à utilização dos eletrônicos portáteis 

(smartphones e tablets com acesso à internet) para fins de estudos e comunicação. No 

2º andar da biblioteca no salão principal estão localizados os computadores 

disponibilizados para os usuários realizarem pesquisas na internet e trabalhos 

escolares, visto que a consulta ao catálogo do acervo está restrita somente aos 

computadores de uso da equipe da biblioteca. 

Sobre a questão “realiza treinamentos ou curso de aperfeiçoamento na 

área periodicamente?”, por ser uma profissional com muitos anos de carreira, a 

requalificação torna-se uma necessidade, então tem feito alguns cursos. Mas quando 

perguntada sobre quais cursos, disse que não lembrava os nomes deles. Com isso a 

entrevistada deixou uma lacuna em sua resposta. A impressão que ficou foi de receio, 

de parecer que não há preocupação por parte dela com essa iniciativa. A intenção 

desta questão era buscar informações sobre os tipos de cursos e de que forma estes 

vinham ampliando suas competências como bibliotecária escolar. Mas infelizmente não 

foi possível averiguar. 

Em relação aos projetos de ação cultural, temática abordada na questão 

“promove ações culturais ou planeja tornar a biblioteca da instituição um espaço 

de cultura, lazer e leitura?” foram citados os seguintes projetos: Ciranda do Livro, 

Projeto Gibiteca e Projeto aluno nota 10, todos realizados em anos anteriores. Esse 

ano, até junho de 2016, a biblioteca não desenvolveu nenhum projeto. A justificativa foi 

a aposentadoria, no início do ano, da bibliotecária que atuava juntamente com ela e 

com isso  as  atividades foram interrompidas. O trabalho realizado pela bibliotecária 

aposentada era voltado para os alunos da Educação Infantil e tinha como ênfase a 
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leitura. Por uma decisão da direção da escola, após a aposentadoria da funcionária, a 

sala de leitura (que ficava no 2º andar da biblioteca) foi transferida para o térreo, 

diminuindo assim as visitas e participação das crianças na biblioteca. 

Outro argumento usado para justificar as poucas atividades de promoção da 

leitura e outros eventos culturais, foi a falta de recursos humanos. Atualmente a 

biblioteca tem apenas três funcionários, para atender alunos de dois segmentos: 

educação infantil e ensino fundamental. Além do atendimento às consultas de 

referência, pesquisa e empréstimos os funcionários ajudam a bibliotecária na 

organização e manutenção do acervo. 

Na segunda parte do questionário enfatizou uma atividade típica da referência – 

o estudo de usuário. 

 

Figura IV – Roteiro da entrevista – Parte II 

Fonte: a autora. 

   Quando perguntada se realizava pesquisa sobre a satisfação dos usuários 

com o atendimento e serviços oferecidos pela biblioteca, a resposta obtida foi que a 

biblioteca não realiza avaliação de seu serviço de referência, nem estudo sobre as 

demandas de seus usuários/estudantes. As demandas limitam-se a aquisição de livros 

e são atendidas através de sugestões de novas aquisições encaminhadas pelos 

professores, alunos e funcionários. Nos vinte anos em que atua como responsável da 

biblioteca, a profissional não viu um estudo de usuário ser ali realizado, apesar de 

contar como com um público bem diversificado e com demandas de informação, 

pesquisa e leituras bem diferenciadas.  
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A respeito da participação da biblioteca nas redes sociais, esta seria mais uma 

forma de divulgação da biblioteca e seus serviços, além de uma maneira de 

aproximação com o público atendido, vai ao encontro com a questão: a biblioteca 

mantém serviços de atendimento online? 

Através da refutação da bibliotecária, constatamos que a biblioteca não possui 

nenhum tipo de conta nas redes sociais mais utilizadas atualmente como: Facebook, 

Twitter, Youtube, Blogger, etc. A biblioteca, inclusive, está ausente na página da 

Instituição. Não existe no site da escola um link remetendo especificamente para a 

biblioteca, não há uma foto ou uma seção sequer que aborde a existência da mesma, 

representando um problema no marketing da biblioteca.  

Este ponto é contraditório, visto que a instituição investe tanto em recursos para 

aquisição de materiais bibliográficos para o acervo, porém não se preocupa em divulgar 

a biblioteca que possui. A falha se estende também por parte da responsável pela 

biblioteca e sua equipe por não empenharem-se para promover a biblioteca, de expor e 

tornar este espaço um organismo de lazer e saber.  

Nesta perspectiva, as atribuições do bibliotecário escolar continuam com foco 

nas atividades da Biblioteconomia de caráter tecnicista como o processamento técnico, 

desenvolvimento de relatórios e estatísticas.  

Os profissionais devem desprender-se desse pensamento tradicional de apenas 

gastar suas energias e tempo com as atividades técnicas. As atividades técnicas não 

devem sucumbir à função social e pedagógica da biblioteca. Elas são apenas 

atividades meio, o fim são os usuários e suas necessidades de informação. Outras 

atividades como: saber comunicar-se com os usuários e tornar a biblioteca um espaço 

de desenvolvimento sociocultural, também são primordiais. 

Referente à questão “oferece serviços de referência?” na biblioteca do 

Colégio La Salle Abel há serviços de referência personalizados, como pesquisas 

bibliográficas, mas, de acordo com a entrevistada, são oferecidos com pouca 

frequência.   

Sobre a inclusão da biblioteca no Projeto Pedagógico da Escola, a bibliotecária 

disse que a biblioteca atua em consonância com as atividades desenvolvidas pela área 
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pedagógica e que constantemente se reúnem para tratar da integração das duas áreas. 

Foi ressaltado que os coordenadores e professores averiguam a existência de livros na 

biblioteca para utilização nos projetos da escola e caso a biblioteca não possua, a 

bibliotecária verifica a possibilidade de comprá-los. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a missão e os objetivos da biblioteca escolar, constatamos que o 

Serviço de Referência na biblioteca escolar ainda precisa ser mais discutido pelos 

profissionais que nela atuam; mais trabalhos devem ser realizados no intuito de verificar 

quais práticas estão sendo bem sucedidas e quais ações precisam ser aperfeiçoadas. 

O papel do bibliotecário de referência na biblioteca escolar, não se limita apenas a 

encontrar o livro que trate sobre a temática solicitada pelo usuário após indicação do 

professor, mas sim apresentar as diversas possibilidades de responder essa mesma 

questão com outros tipos de itens bibliográficos, tais como: dicionários, enciclopédias, 

revistas, jornais, etc. Assim sendo, através da construção de um trabalho integrado da 

biblioteca e da equipe pedagógica será possível constantemente instruir os usuários 

quanto aos serviços ofertados pela biblioteca, e também orientá-los para utilização dos 

catálogos online, consulta às fontes de informação externas a partir de plataformas 

online, de modo a incentivar a autonomia dos usuários nas buscas e consultas para 

maior aproveitamento do acervo, sem eximir as atividades realizadas pelo bibliotecário 

no serviço de referência. 

A abordagem do Serviço de Referência na biblioteca escolar deve permanecer 

flexível às condições e realidade do usuário, pois se ele não tem acesso direto ao 

acervo e tampouco há um catálogo disponível para que ele faça uma consulta, 

provavelmente o consulente dificilmente pesquisará sobre livros que tratem de assuntos  

do seu interesse, pois não tem conhecimento  da existência dos mesmos no acervo. 

Deste modo, é essencial que haja uma inter-relação da biblioteca com os demais 

setores da instituição, uma ampla comunicação com a comunidade escolar para que 

todos possam ter conhecimento da existência da biblioteca e das novas aquisições do 

acervo da biblioteca. A divulgação da biblioteca deve ultrapassar os limites do espaço 

físico ocupado por ela; nos murais da escola deve haver informações sobre a biblioteca, 

assim como no site da instituição. Nas redes sociais pode-se ter um perfil corporativo 

com apresentação das atividades realizadas na biblioteca, sua missão, serviços 

oferecidos e o horário de funcionamento.  
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Em relação às competências informacionais do bibliotecário no Serviço de 

Referência da biblioteca escolar, consideramos que para uma atuação produtiva e bem 

sucedida, o profissional deve ter autoconhecimento para poder contornar com equilíbrio 

as situações adversas que possam ocorrer durante o atendimento ao usuário, 

outrossim, dedicar-se a auxiliar o consulente na obtenção de resposta  as questões 

levantadas. O bibliotecário deve buscar atender os usuários com gentileza, simpatia e 

mostra-se prestativo para orientá-los. O serviço de referência é o cartão de visitas de 

uma biblioteca, não pode estar suscetível a profissionais que atuam com antipatia e 

descortesia. 

Um aspecto a ser destacado quanto às habilidades do bibliotecário de 

referência, é o que profissional necessita atentar-se às novidades tecnológicas de sua 

área de atuação (fontes de informação online, dicionários, enciclopédias, sites 

educativos para complementação de estudos) e também ter conhecimento sobre as 

novas aquisições. A pró-atividade do bibliotecário, o interesse em conhecer cada vez 

mais sobre seu acervo e saber como este pode atender às perguntas de seus usuários 

são passos importantes para fazer da biblioteca escolar um lugar de formação 

intelectual e humana.  

A condescendência da equipe da biblioteca com a invisibilidade da mesma é 

que a torna precária, pois há instituições que não possuem um espaço adequado para 

seu acervo, mas mesmo assim atuam com criatividade e determinação para incentivar a 

leitura; para que seu trabalho coopere com o desenvolvimento educacional dos 

usuários. Na biblioteca estudada nessa pesquisa, a escassez não é de recursos 

materiais e sim humanos. Reconhecemos que a equipe é pequena, contudo se 

efetivamente fosse feito um trabalho integrado com a equipe pedagógica durante o 

planejamento dos projetos, as tarefas poderiam ser compartilhadas para que durante a 

execução do mesmo as ações pudessem ocorrer com êxito e sem transtornos.  

Por conseguinte afirmamos que esse trabalho não só contribuiu para identificar 

as competências informacionais e interpessoais necessárias para que o bibliotecário 

atue no Serviço de Referência, como também para termos uma perspectiva dos 

inúmeros desafios que podemos encontrar em nossa vida profissional. 
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Para sanar algumas das problemáticas identificadas na pesquisa de campo, 

propomos abaixo algumas sugestões para a Biblioteca La Salle-Abel promover os seus 

serviços buscando uma maior interação com os usuários: 

 Realizar estudo de usuário para conhecer as necessidades informacionais 

da comunidade escolar; 

 Fazer estudo de uso da coleção para conhecer seu desenvolvimento e 

assim poder orientar a política de aquisições; 

 Divulgar a biblioteca no meio virtual: criação de homepage, facebook, etc.; 

 Conscientizar a comunidade escolar da importância da biblioteca como 

recurso de ensino-aprendizagem; e 

 Disseminar dos serviços oferecidos pela biblioteca junto aos gestores, 

professores e alunos. 
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