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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones, 
com o objetivo  de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes 
sentidos:

Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por 
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compre-
endeu ou não o assunto. 

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você 
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você 
sabia que?”

Glossário  –  explicação de termos técnicos, palavras novas ou não 
usuais. 

Memorial   registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de 
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final 
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema 
que será ou está sendo tratado.  



Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso 
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em 
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que 
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser 
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unida-
de temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que 
você estudou na unidade.



Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que 
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso 
Técnico em Biblioteconomia. 

Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de 
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidi-
ano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distân-
cia para trabalhadores da educação básica.

Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais 
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de 
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda. 

Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá para 
capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais 
para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.

Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que 
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais 
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação 
dos Técnicos em Biblioteconomia.

Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação 
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualifi-
cação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de 
nossa nação.

Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta 
formação sejam produtivos para todos!





É com grande satisfação que trilhamos com você mais esta etapa do caminho, 
neste módulo de estudo.

O mundo contemporâneo apresenta novos desafios para quem pensa e tra-
balha com educação. Acreditamos que, nos dias de hoje,  educar exige que 
se faça um percuro voltado ao desenvolvimento de competências e de habili-
dades que possam auxiliar na formação de indivíduos capazes de conviver 
com os contrastes, com as semelhanças e com as diversidades objetivando a 
construção de um país mais justo, solidário, preparando um futuro sem violên-
cia e mais humano.

Enfim, falar em educação é falar mais de sementes que de frutos, mais de planti-
os que de colheitas. É traçar um rumo e começar a caminhar.

Os autores
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Bem-vindo ao estudo do  Módulo 16.

Nele iremos abordar assuntos relevantes relacionados ao atendimento dos usuá-
rios da biblioteca escolar. Nosso propósito é expor as formas de atendimentos ao 
público – de maneira especial aos estudantes -,  e as relações interpessoais que 
se constituem no ambiente da biblioteca escolar.

Vamos procurar apontar os pontos mais importantes no atendimento ao público 
da biblioteca para que você possa ir construindo e re-elaborando conceitos 
que nos parecem fundamentais na formação e no exercício da função do Téc-
nico em Biblioteconomia.

Assim, neste Módulo você irá estudar temas como:

Identificação dos usuários e as demandas na biblioteca escolar;

Qualidade nos serviços oferecidos na biblioteca escolar;

Dados estatístico

 Estrutura da biblioteca escolar no atendimento direcionado aos porta-
dores de necessidades especiais;

Função do Técnico em Biblioteconomia no atendimento aos portadores 
de necessidades especiais;

Importância dos serviços de referência e de informação na biblioteca 
escolar;

Recuperação da informação;

Disseminação da informação.

Além do embasamento teórico, iremos lhe oferecer atividades práticas, indica-
ções de sites para pesquisas, sugestões de leituras, filmes, questões para reflexão 
e orientações de estudo.

Para que sua caminhada se torne proveitosa e prazerosa, organizamos este 
Módulo em quatro unidades:

Atendimento ao público e perfil do usuário da biblioteca 
escolar.

•

•

•

•

•

•

•

•

Unidade 1



Vamos procurar construir com você os aspectos mais importantes no desenvol-
vimento da competência do atendimento ao público frequentador da biblio-
teca esolar.

Serviços oferecidos em bibliotecas escolares.

Mostraremos a relevância dos serviços oferecidos nas bibliotecas escolares, 
com resectivos dados estatísticos, com a finalidade de possibilitar uma reflexão  
a respeito da necessidade de novas atitudes, como aquelas que incluem a 
interação com os usuários.

Atendimento ao usuário com necessidades especiais.

Discutiremos questões ligadas à nova conceituação de atendimento ao usuário 
com necessidades especiais, a fim de tornar os serviços oferecidos na biblioteca 
qualificados e acessíveis para todos.

Importância dos serviços de referência, recuperação e disse-
minação de informação. 

Aqui, vamos não somente discutir a importância dos serviços de referência, mas 
também vamos mostrar como a recuperação e a disseminação de conteúdo 
são fundamentais na qualidade dos serviços oferecidos nas bibliotecas escolares.

Nossa expectativa é que a organização temática deste módulo seja uma forma 
bastante eficaz de ajudá-lo a reavaliar e redirecionar, quando necessário, seus 
conhecimentos e sua prática para melhor atingir seus objetivos no trabalho com 
os usuários da biblioteca escolar.

Boa leitura!

Unidade 2

Unidade 3

Unidade 4
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unidade1Atendimento ao público

e perfil d
o usuário

da biblioteca escolar
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Prezado estudante:

Nesta primeira Unidade, você irá aprofundar seus conhecimentos sobre formas 
de relacionamento e de atendimento ao público frequentador da biblioteca 
escolar.

Quem nunca ficou ansioso ao chegar a um lugar estranho, desconhecido e fora 
da sua realidade? Assim parece a biblioteca. Sua estrutura com estantes, livros, 
mesas, cadeias, balcão, atendentes e placas de silêncio, a torna um ambiente 
hostil àqueles não acostumados a tal espaço, e até mesmo àqueles que um dia 
já usufruíram de seus serviços.

Certamente, você já entrou em diferentes bibliotecas (escolar, munici-
pal, ou outras), como foi recebido neste ambiente?

Sabemos que, ao chegarmos a algum lugar, a primeira impressão é a que 
prevalece naquele momento. Então, qual deve ser a primeira impressão 
transmitida pelo atendente da biblioteca escolar?

Já parou para pensar sobre a importância de um bom atendimento em 
uma biblioteca escolar?

Por isso, é importante que, nesta primeira unidade, você estude e reflita sobre os 
seguintes temas:

Atendimento ao público em uma biblioteca escolar;

Eficiência no atendimento;

Conhecendo o perfil dos usuários;

Identificação dos usuários e as demandas da biblioteca escolar.

Assim, ao final desta unidade, você será capaz de:

Entender as relações que podem ser construídas no ambiente da 
biblioteca escolar;

Aprender as formas adequadas para um bom atendimento em uma 
biblioteca escolar;

Identificar o perfil dos usuários da biblioteca escolar.

Mas, antes de entrarmos no assunto propriamente dito da unidade, gostaríamos 
que você prestasse bem atenção à letra da canção 

nos convida a uma reflexão 
acerca da existência humana. 

Bebida é água.
Comida é pasto.

Você tem sede de que?
Você tem fome de que?

A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.

A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“Comida”, escrita por 
Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto. Ela 
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A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé.

A gente não quer só comida,
A gente quer a vida como a vida quer.

Bebida é água.
Comida é pasto.

Você tem sede de que?
Você tem fome de que?

A gente não quer só comer,
A gente quer comer e quer fazer amor.

A gente não quer só comer,
A gente quer prazer pra aliviar a dor.

A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.

A gente não quer só dinheiro,
A gente quer inteiro e não pela metade.

O que ela inspirou em você? Qual a relação com o tema deste Módulo?

Podemos pensar: que soluções essa música propõe para as questões que envol-
vem as relações humanas? O que de fato faz sentido na vida? 

O compositor expõe claramente que o sentido da vida não é apenas alimenta-
ção Pois, não é só de comida que o indivíduo precisa. Necessita de cultura e de 
diversão. Brigamos por comida, mas não brigamos cordialmente por cultura, 
educação e arte, não é mesmo? Por que será? O ser humano é um ser comple-
xo, formado por diversas dimensões, todas elas importantes e necessárias para 
sua integridade e realização humana.

Neste sentido, quando um cidadão chega à biblioteca ele pode estar procu-
rando algo a mais em sua formação, em sua realização do que a simples infor-
mação ou a realização de uma atividade que lhe foi exigida pela escola. 

Pense um pouco sobre isto!

A partir do momento em que o usuário chega às instalações físicas da biblioteca 
até o momento de sua saída, em várias situações do percurso, ele mantém con-
tato com os funcionários atuantes na biblioteca escolar. Como ele é recebido e 
tratado?

É importante ressaltar que o personagem central é o usuário. Portanto, somente 
o usuário do serviço é quem pode dizer se foi bem atendido, ou não. Sendo 
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assim, no decorrer deste estudo, iremos apresentar algumas questões que aju-
darão a promover o aperfeiçoamento do Técnico em Biblioteconomia no aten-
dimento ao usuário da biblioteca escolar.

Os serviços de atendimento aos frequentadores de uma biblioteca escolar se 
tornam cada vez mais exigentes diante da complexidade das relações huma-
nas e da diversidade nas atividades desenvolvidas em uma biblioteca. É comum 
perceber que, em qualquer esfera,  as exigências dos usuários crescem e a tole-
rância em relação ao atendimento diminui.

Um atendimento que satisfaça totalmente ou ultrapasse as expectativas dos 
usuários, constitui estratégia que contribui significativamente para a formação 
da qualidade dos serviços prestados. Porém, trata-se de uma ação coletiva. 
Pois, uma boa assistência depende das atitudes e dos comportamentos de 
todos os colaboradores da biblioteca escolar, como também dos demais profis-
sionais da escola.

Quando você for atender alguém deve ser simpático, atencioso, competente 
e disponível, interiorizando que o estudante é fundamental para a existência 
do espaço da biblioteca. O ato de prestar atendimento aos usuários exige 
profissionais que saibam operacionalizar os mecanismos do atendimento, tais 
como acolher, diagnosticar necessidades e expectativas, remover objeções e 
concluir com eficácia o atendimento.

Seção 1 – Atendimento ao público em
uma biblioteca escolar

O conhecimento do perfil e das expectativas do público a ser atendido em uma 
biblioteca escolar é indispensável para planejar os serviços da biblioteca 
escolar e, assim, poder aprimorar os serviços  existentes.

Por meio desse conhecimento é possível identificar quem é o usuário da 
biblioteca escolar e, a partir desse diagnóstico, avaliar seu grau de satisfação e 
como desenvolver programas que potencializem a utilização do espaço da 
biblioteca escolar.

Portanto, conhecer o comportamento dos frequentadores da biblioteca escolar 
é imprescindível para planejar, desenvolver e prestar serviços que de fato 
atendam às necessidades dos usuários utilizadores e produtores da informação. 

Uma proposta de atendimento aos usuários da biblioteca escolar, para ter boas 
chances de sucesso, deve enfocar as atitudes dos funcionários, as percepções 
dos usuários e o gerenciamento do processo, por meio de estrutura que permita 
resolver problemas nos momentos de conflito.

No ambiente da biblioteca escolar o conhecimento pode ser transferido 
propositalmente, ou pode acontecer como resultado de outras atividades. 
Esse processo de transferência de conhecimentos é resultado, de uma forma 
ou de outra, da decodificação* de conhecimentos individuais, de grupos e 
organizações. Pois, a codificação numa linguagem determinada, com níveis 
variáveis de utilização, depende das características do público, é algo já pré-
determinado.

* DECODIFICAÇÃO
É a ação de 
transcrição, 
interpretação ou 
tradução de um 
código, dado ou 
conjunto, de modo que 
possa ser entendido 
pelo decodificador ou 
seu utilizador.
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A atividade do Técnico em Biblioteconomia, no que se refere ao atendimento 
ao público, deve ser acompanhada por capacitação e formação contínua, 
indo além das práticas organizacionais. Pois, a atividade desenvolvida não é 
simples serviço. Assume relação direta com os usuários, porque está diretamente 
ligada à qualidade de vida das pessoas.

A atuação profissional da equipe, agente da informação especializada em 
biblioteca, deve ser arrojada, desenvolvida, competente e interacional, em prol 
da clientela. Os recursos humanos nas bibliotecas escolares assumem papel de 
intermediários responsáveis pela satisfação, ou não, do usuário e pela imagem 
boa ou ruim da biblioteca. Para isso, todo empenho, esforço, interesse aplicados 
no atendimento ao usuário se fazem necessários para enriquecer o aperfeiçoa-
mento da equipe de atendimento. Por meio de atividades estruturadas, a quali-
ficação transforma trabalhadores em mediadores e agentes culturais. 

Sendo assim, o atendimento aos estudantes deve ser feito por pessoas compro-
metidas e receptivas, o que resulta na satisfação das necessidades que se origi-
nam do cotidiano escolar. Hoje, no processo de mudanças no comportamento 
do indivíduo, frente ao processo de informação, enfatiza-se a importância signi-
ficativa que a escola tem na prestação de serviços, bem como na educação 
indispensável ao outro.

Por isso, o perfil operacional da pessoa que atende aos usuários da biblioteca 
deve apresentar as seguintes qualidades:

Atenção (observação do pormenor);

Sensibilidade (“sentir” o usuário);

Compromisso (bem-estar do cliente);

Bom senso (discernir entre o que pode e não pode ser feito);

Iniciativa (proatividade);

A percepção que o usuário tem do atendimento e do serviço que lhe é 
proporcionado é determinante para a imagem que cria da instituição 
escolar.

A capacitação dos funcionários beneficia diretamente o público que procura a 
biblioteca buscando informação, promove gradual melhoria qualitativa entre 
atendente e usuário. O profissional deve atender ao usuário de forma eficaz, 
satisfazendo suas expectativas e necessidades, desempenhando suas funções 
dentro de uma orientação de serviço ao cliente, que reforce a imagem e a noto-
riedade da qualidade dos serviços da biblioteca escolar.

•

•

•

•

•

•

Atribuições do Técnico em Biblioteconomia nos serviços de atendimento 
ao público:

Informar sobre os serviços disponíveis na biblioteca;

Informar aos usuários sobre as normas de empréstimos;

Cadastrar os usuários junto à biblioteca;

Operar o sistema de empréstimo, devolução, renovação e reserva;

Ordenar o material bibliográfico e não bibliográfico nos locais própri-
os para armazenagem;

Manter organizado o setor de empréstimo;

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

Orientar as atividades de dinamização: hora do conto, hora da leitu-
ra,  entre outras;

Orientar as atividades de extensão: feiras de livros, exposições, con-
cursos literários, entre outras;

Orientar a operacionalização dos serviços de disseminação e de infor-
mação, tais como boletins, avisos, alertas, etc.

1. O que os usuários esperam de uma biblioteca escolar? Identifique algu-
mas ações do Técnico em Biblioteconomia no atendimento e na orien-
tação aos usuários no ambiente onde você atua.

2. Na sua biblioteca, onde ocorre o ponto de encontro entre os usuários e 
o funcionário?

3. Como acontecem as relações interpessoais entre o atende e o fre-
quentador da sua biblioteca escolar?

1. Após assistir ao filme “Boomerang”, baseado no que foi apresentado 
nesta seção, elenque as principais lições sobre atendimento e coope-
ração com os colegas de trabalho.

2. Os estudantes, em geral, ficam satisfeitos com o atendimento que rece-
bem na biblioteca escolar onde você trabalha? Demonstram que tipo 
de reações?

O filme “Boomerang” – direção de Reginald Huddin -, tem como protago-
nista Eddie Murphy, que procura explicar o instinto da reciprocidade, pre-
sente em cada um de nós. Aquele desejo inato de retribuir favores, de 
recompensar delicadezas, de retribuir quando alguém nos oferece algu-
ma coisa. É a forte crença de que a retribuição das boas ações é o modo 
correto de agir. Transmite uma convincente mensagem sobre a necessi-
dade de atender bem.

Seção 2 - Eficiência no atendimento aos usuários 
da biblioteca escolar

Atender bem dá trabalho, é trabalhoso. Concorda?

Como em todo trabalho, também neste de bem atender, a informação é fun-
damental. Trabalhadores bem informados têm melhores condições para execu-
tar bem o que devem fazer. Mas, a informação tem outra função importante: 
dar transparência ao trabalho.

O que é isto?

Caso a informação circule bem, toda equipe toma conhecimento dos aconte-
cimentos bons e ruins que acontecem no ambiente de trabalho. Então, fica mais 
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fácil elogiar e melhorar as boas práticas, analisar e reorientar os procedimentos 
que estão gerando insatisfação ou problemas, tanto para os trabalhadores 
quanto para os usuários dos serviços prestados.

Já houve tempo em que não se dava grande importância ao atendimento. As 
pessoas não eram capacitadas para isso, pois se pensava que todos sabiam 
atender bem. Hoje, na maioria das empresas, isso mudou. Os empresários e os 
gestores começaram a entender que um atendimento que surpreenda o clien-
te é o primeiro passo para um bom negócio. Claro, se não houver um primeiro 
passo, certamente não haverá negócio.

O estudante é considerado cliente e sua formação nunca termina. A literácia 
informacional, obtida em treinamento na biblioteca, age como instrumento 
para tornar o aluno um sujeito autônomo,  que busca a informação ao longo da 
vida, repassando-a à família e amigos.

A comunicação entre as equipes de trabalho no planejamento do atendimento 
é fundamental, pois permite consolidar a confiabilidade dos que procuram os 
serviços em uma biblioteca.

A busca pela excelência no atendimento aos usuários tem como princípio satis-
fazer as suas necessidades. Porém, para que este princípio seja respeitado, é 
preciso que o técnico seja eficaz, conheça o processo de trabalho, detenha as 
informações, utilize as práticas corretamente, tome providências em assuntos 
prioritários, saiba quem é o cliente e o que ele realmente quer.

As pessoas que atendem ao público são como um cartão de visita da instituição. 
E é pelo atendimento que a maioria dos clientes julga uma empresa. De nada 
adianta a biblioteca ter um rico acervo e instalações perfeitamente adequadas, 
se as pessoas que atendem ao público são mal-humoradas, mal-educadas, 
impacientes, não são prestativas. Na concepção das pessoas não permanece-
rão belas e cômodas as instalações, nem a preciosidade do acervo. Nesse caso, 
a biblioteca inteira será mal vista, se os clientes forem mal recebidos.

Cada funcionário da biblioteca, seja qual for o seu grau na hierarquia, tem de ter 
em mente uma só coisa: ele está ali para servir à comunidade. E, servir à comuni-
dade, no caso preciso de uma biblioteca, é um serviço intermediário entre o 
público e a informação. Portanto, além de prestativo, bem-educado, bem-
humorado e paciente, o funcionário deve estar preparado para bem informar. 
Necessita estar atualizado no que diz respeito à biblioteca, para poder ajudar 
cada leitor a encontrar o que deseja, mesmo quando este estiver confuso e 
desinformado.

Numa situação como essa, tente extrair, das perguntas e das dúvidas dos usuári-
os, ideias para re-organização do acervo, para dar mais praticidade ao sistema 
de controle, para resumir ou aumentar a informação nas fichas. Em outras pala-
vras: seja criativo, esteja atento e procure melhorar sempre.  

Para que o estudante receba um bom atendimento, é preciso que a equipe da 
biblioteca realize algumas ações, com perfeição. É preciso:

Se possível, coloque-se do lado direito do usuário. Evite estar de frente 
para o estudante (efeito de barreira). Desta forma, você cria clima de 
partilha em vez de oposição; Olhe o usuário nos olhos e mantenha con-
tato visual permanente com ele sempre que fala, de forma a demonstrar 

•



23Atendimento aos usuários da biblioteca escolarMódulo 16 

segurança, disponibilidade e escuta ativa;

Antes de pronunciar qualquer palavra, sorria!

Além de tranquilidade, demonstre disponibilidade e simpatia;

Receba o estudante com uma saudação, como 
“Bom dia! Boa tarde! Como está!”, etc. Selecio-
ne uma frase de acolhimento adequada à cada 
situação. Evite frases feitas que transmitam ideia 
de atendimento mecânico e não personalizado;

Coloque-se em atitude de respeito, evitando 
aproximar-se excessivamente da pessoa, ou 
tocá-la enquanto fala;

Cuide do tom de sua voz e da forma como pro-
nuncia as palavras e constrói as frases.

Tente identificar o estilo da pessoa que vai aten-
der: o seu nível social e a sua forma de se comunicar. Tente adaptar-se e 
sincronizar com ela sem sair de um registro profissional;

Não utilize palavras excessivamente técnicas, siglas ou códigos que o 
estudante não conheça ou não entenda. O que para você é óbvio, 
para o usuário pode não ser. Se fizer recurso das novas tecnologias, 
tenha atenção redobrada para facilitar a percepção do que quer trans-
mitir. Tenha paciência e disponibilidade para dar todas as explicações 
até conseguir oferecer esclarecimento necessário ao usuário;

Se estiver ocupado a atender outra pessoa, imediatamente, dê sinal ao 
recém-chegado que o percebeu, sorrindo e acenando com a cabeça.

De maneira geral, o trabalho em uma biblioteca necessita qualificação e interes-
se de seus atendentes, além de oferecer acervo correspondente ao público fre-
quentador. Em bibliotecas informatizadas, a plataforma de atendimento pode 
também ser feita por meio de redes, de conexões e de endereços eletrônicos.

•

•

•

•

•

•

•

O espaço envolvente e o posto de trabalho são partes do acolhimento. 
Assim, torna-se necessário prepará-los, previamente, para receber os fre-
quentadores da biblioteca escolar. Portanto, verifique se:

O posto de trabalho está organizado e limpo, não contendo elemen-
tos pessoais que lhe retiram o aspecto profissional (fotografias, aces-
sórios, etc.);

Os documentos de trabalho estão preparados para serem utilizados;

O computador e o sistema de informática estão ligados e testados;

O ambiente do espaço está limpo e arrumado (mesmo para além do 
seu posto de trabalho).

•

•

•

•

1. Relate alguma experiência conflitiva, vivenciada em um momento de 
atendimento ao público. Destaque a solução encontrada para supe-
rar essa situação.

2. No seu entender, quais são os maiores problemas que impedem à bibli-
oteca escolar atingir o grau máximo de seus objetivos funcionais, em 
relação ao atendimento de seus frequentadores?
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Seção 3 – Conhecendo o perfil do usuário 

No cenário escolar, há diversos usuários em potencial que, por princípio, a biblio-
teca escolar deve atender e há uma diversidade de serviços e de recursos dese-
jáveis de serem oferecidos, hoje, por esta instituição.

No contexto da biblioteca escolar, é comum que o usuário não saiba ou não 
consiga expressar o que está querendo. É o momento exato para o Técnico em 
Biblioteconomia exercer sua função mais importante: perceber e propiciar a infor-
mação de forma correta ao usuário, satisfazendo suas necessidades na busca por 
informação. 

O início do processo de busca da informação está em identificar a necessidade 
do usuário, na tentativa de desfazer a lacuna existente no conhecimento de 
cada indivíduo, acima de tudo, e para satisfazer uma necessidade ou solucio-
nar um problema.

Quanto maior for o envolvimento do usuário com a solução de um problema, 
maior será o esforço na busca da informação necessária. As fontes para busca 
são diversas e a biblioteca escolar é mais uma delas e, talvez, seja a mais formal 
de todas. A falta de informação pode ser sanada por meio do diálogo com o 
Técnico em Biblioteconomia, até que o indivíduo seja capaz de expressar sua 
necessidade, de forma narrativa ou escrita.

O processo não se encerra no momento da obtenção da informação, pois ainda 
deve-se levar em conta a influência da sua utilização por parte do usuário. Sua 
satisfação será decorrente do desempenho desta informação na prática, ou 
seja, fatores como a clareza, a relevância e a atualização da informação farão 
com que sejam satisfeitas as necessidades ou não. Quando o usuário fica satisfei-
to com o resultado obtido tem maior probabilidade de compartilhar e propagar 
a informação, possibilitando a transformação desta em conhecimento. E da 
mesma maneira, resultados negativos podem contar com a aversão deste usuá-
rio à informação e ao seu canal de veiculação. 

Analisando estes estágios, fica evidente que não existe um fim para este proces-
so, uma vez que novas necessidades surgirão ou poderão ser propostas ao usuá-
rio, e os meandros deste fluxo são direcionadores fundamentais da nova neces-
sidade que poderá surgir.

Diante da necessidade de informação sobre indivíduos sociais e seus coletivos, 
um usuário da informação, ou grupo de usuários pode ser definido como aquele 
indivíduo ou coletivo que necessita de informações. 

Estudos sobre usuários devem se configurar como pesquisas que objetivam, 
sobretudo, desvendar quem são os usuários da informação, quais suas necessi-
dades e como se dão suas buscas e usos da informação. Também podem ser 
desenvolvidas pesquisas que colocam em destaque aspectos da interação 
entre usuários e a biblioteca escolar.

Neste sentido, os estudos sobre usuários da biblioteca têm sua importância para 
a própria biblioteca escolar que busca dinamicidade em todas as questões que 
envolvam os usuários, em especial os estudantes e a comunidade escolar, razão 
de ser de qualquer biblioteca escolar.



25Atendimento aos usuários da biblioteca escolarMódulo 16 

A partir de dados coletados por meio de um questionário, que você elabo-
rará e aplicará aos usuários da sua biblioteca, durante uma semana, des-
creva o perfil desses usuários. Poderá fazer uso de representação gráfica.

Você estudou, nessa primeira unidade, qual a função do Técnico em Bibli-
oteconomia no atendimento aos frequentadores da biblioteca escolar, a 
importância de sua capacitação e atualização, para oferecer atendi-
mento de qualidade aos usuários e propiciar-lhes informação de forma 
eficiente.





unidade2
A qualidade dos

serviços oferecidos em

bibliotecas escolares
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Prezado estudante:

Convido você ao estudo da importância dos serviços oferecidos nas bibliotecas 
escolares e da relevância dos dados estatísticos para o aperfeiçoamento da 
qualidade dos serviços.

Será que os serviços oferecidos em uma biblioteca escolar se restringem  
apenas ao empréstimo de livros? As bibliotecas que você costuma fre-
quentar oferecem atendimento personalizado e qualificado? Qual a 
importância desse tipo de atitude? O horário de funcionamento é condi-
zente com a disponibilidade de frequência dos usuários?

Pense um pouco sobre isto.

Pois bem, nesta unidade, iremos tratar da qualidade dos serviços oferecidos em 
bibliotecas escolares e os dados estatísticos para o controle e avaliação dos 
resultados das atividades realizadas na biblioteca.

Para que você compreenda de forma agradável esse conteúdo, vamos explo-
rar assuntos relevantes sobre:

A qualidade dos serviços oferecidos nas bibliotecas escolares;

Estrutura da biblioteca escolar voltada para o atendimento aos estudan-
tes e à comunidade escolar;

Dados estatísticos sobre os serviços oferecidos. 

Esperamos que após o estudo desta unidade, você seja capaz de:

Encontrar soluções para responder às necessidades dos estudantes e da 
comunidade escolar que buscam informação;

Diferenciar serviço de produto;

Saber como controlar e avaliar os resultados das atividades realizadas na 
biblioteca escolar, estabelecidos no planejamento escolar.

A qualidade dos serviços de atendimento em uma biblioteca escolar se apre-
senta como desafio institucional e humano, pois exige transformação de cada 
indivíduo que se compromete com tal tarefa. 

Nas atividades voltadas para o atendimento ao público, é fundamental buscar 
soluções estratégicas que respondam às necessidades de um público específi-
co, os estudantes e a comunidade escolar, estabelecendo intercâmbio de 
comunicação e de valores.

Seção 1 – A qualidade dos serviços oferecidos 
nas bibliotecas escolares

O estreitamento da relação dos serviços prestados pela biblioteca escolar com 
os estudantes e a comunidade escolar, é fator essencial para o desempenho 
das funções da biblioteca. É necessário que os indivíduos reconheçam na biblio-

•

•

•

•

•

•



PRODUTO 

O cliente recebe um produto tangível na forma 
de bens que podem ser vistos e tocados. 

Os bens permanecem com o cliente. 

A produção e entrega dos bens são 
normalmente separados. 

Poucos produtores têm contato com os 
clientes. 

O cliente raramente se envolve na produção 

Os bens podem ser objeto de serviço 
posterior de conserto e de reparação. 

Os bens podem ser objeto de garantia, mas o 
produtor tem maior oportunidade para atenuar 
os efeitos no cliente e, assim, diminuir a 
penalidade financeira. 

Os bens podem ser comprados para ser 
armazenados de modo a satisfazer as 
necessidades do cliente. 

SERVIÇO

O usuário recebe um serviço intangível que 
pode satisfazê-lo ou não. 

Os serviços são consumidos no momento de 
seu fornecimento. 

A produção, a entrega e o consumo ocorrem, 
frequentemente, ao mesmo tempo. 

Nos serviços oferecidos na biblioteca escolar 
é necessário o contato direto com os usuários. 

O usuário é frequentemente envolvido nos 
serviços. 

Os serviços já foram utilizados e não podem 
ser reparados. 

É difícil refazer os serviços que não atendam 
aos requisitos, pois o impacto final é 
normalmente total.

Os serviços não podem ser armazenados, 
mas podem ainda estar disponíveis para futura 
demanda dos usuários.
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teca um lugar de encontro dos estudantes e da comunidade com seus valores, 
tradições, história, etc. Também, devem reconhecer que oportunidades regula-
res e constantes de ler e de conviver com livros, ampliam as possibilidades de 
acesso à informação, à geração e à transmissão do conhecimento, elementos 
essenciais para a inserção do indivíduo na sociedade atual.

Por outro lado, além de meio para aquisição e transmissão de conhecimento, os 
vários serviços oferecidos na biblioteca escolar devem ser fonte de lazer e pra-
zer. Devem fazer parte do cotidiano de todos os indivíduos, inclusive dos profissi-
onais que atuam na escola, para que possam melhor desempenhar o papel de 
mediadores na leitura e em outras atividades desenvolvidas.

Quando se aborda a qualidade do serviço de informação, o primeiro aspecto a 
ser considerado é que se trata de um serviço; isto remete a algumas premissas 
que você precisa conhecer. 

Falamos, repetidamente, em serviço. Você saberia dizer o que é um serviço?

Pois bem, serviço é o estado de quem serve por uma dada recompensa ou gra-
tuitamente, é o exercício de cargos ou funções obrigatórias no desempenho de 
qualquer trabalho, emprego ou comissão.

No quadro abaixo, destacamos algumas diferenças presentes na comparação 
entre a qualidade de um serviço e de um produto. 
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PRODUTO 

Os bens podem ser transportados para o 
ponto de venda.

É relativamente fácil para os clientes avaliar a 
qualidade dos bens. 

Com frequência, os bens são tecnicamente 
complexos, pois o cliente sente-se mais 
dependente do produtor. 

SERVIÇO

Alguns serviços são transportáveis, mas a 
maioria requer a locomoção do usuário.

A qualidade do serviço depende mais da 
percepção subjetiva e da expectativa dos 
usuários.

Os serviços parecem menos complexos, pois 
o usuário sente-se qualificado para argumentar 
com o atendente da biblioteca escolar.

Essas diferenças fazem da prestação do serviço um trabalho muito criterioso e 
repleto de pontos que merecem atenção. No momento em que o serviço é pres-
tado em contato direto com os usuários, deve-se atender pontualmente às suas 
necessidades, especialmente se tratando dos estudantes.

Opostamente, um produto, por ser algo pronto, admite a padronização das 
características, obrigando o sujeito a se adaptar ao produto. Mas, existe um 
ponto coincidente: o produto ou o serviço que atende ao maior número de 
necessidades, com eficiência e qualidade, será preferido pelo usuário. 

Em relação ao atendimento aos usuários da biblioteca escolar, são diversas as 
faces da determinação da qualidade desse serviço. Vejamos algumas delas:

Pode-se dizer que a primeira e fundamental, é que seja quem for que 
preste um serviço, deve ter capacidade e competência para bem cum-
prir sua tarefa. 

Outra característica está em transmitir ao usuário a segurança necessá-
ria para que ele seja atendido da melhor maneira possível. A confiança é 
fator decisivo na utilização de um serviço oferecido na biblioteca, pois 
uma vez que o usuário confia que terá sua necessidade entregue a um 
profissional atualizado e capacitado, existirão as melhores condições 
para que tudo seja feito.

Diante disso, você, como Técnico em Biblioteconomia, precisa ter em mente 
que sua disponibilidade, apresentação e comunicação farão com que o usuá-
rio o considere capaz ou não na oferta de seus serviços. Portanto, a qualidade 
dos serviços oferecidos aos usuários de um biblioteca escolar, consiste em res-
ponder às suas necessidades cotidianas.

•

•

Elabore um quadro comparativo entre um produto oferecido no mercado 
e um dos serviços prestados pela biblioteca escolar. Considere como ori-
entação as diferenças entre produtos e serviços estudados nessa seção.

Seção 2 - Estrutura da biblioteca escolar voltada 
para o atendimento aos estudantes

A biblioteca escolar, como uma estrutura que se encontra dentro de uma institu-
ição, deve estar bem definida quanto à sua organização e funcionamento 
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para que facilite os processos de ensino e de aprendizagem. Portanto, deve ser 
um lugar bem gerenciado, organizado e prazeroso.

Quanto ao acervo da biblioteca escolar, esse deverá conter material bibliográ-
fico e de multimeios de autores diversificados, em uma quantidade que dê 
suporte ao corpo discente e docente da escola.

Alguns cuidados:

Na arrumação do acervo, a importância de ser bem organizado e em 
perfeito funcionamento;

A sala de leitura - se possível, em sua entrada, devem ficar expostos livros, 
revistas e outros materiais, com capas ilustrativas, de maneira que o usuá-
rio sinta a necessidade de apropriar-se do seu conteúdo;

Outro aspecto pertinente são programações extra-curriculares, como a 
Hora do Conto; Encontro com Autores; Família conta uma estória; Encon-
tro de Gerações; Campeonatos; Trabalhos Integrados; Encontro com os 
Livros; Sarau; Orientações de Pesquisa Escolar e outros. 

Convém ressaltar que você, ao propiciar ao estudante de Ensino Fundamental e 
Médio uma biblioteca prazerosa e com atividades educacionais, estará cola-
borando para que ele se torne não apenas um visitante eventual desse espaço, 
mas se transforme em usuário habitual em busca de leituras e fontes geradoras 
de informações novas.

Importante enfatizar que o espaço da biblioteca escolar representa um recurso 
ao conteúdo desenvolvido em sala de aula com os professores, pois fornece 
informação aos estudantes e aos docentes. Portanto, é importante que esse 
local seja bem gerenciado, de maneira a suprir as necessidades de ambos.

A biblioteca escolar torna-se, assim, um local diferente dos outros espaços edu-
cativos da escola, pois promove interação entre o estudante, o professor e o 
Técnico em Biblioteconomia. Vinculada a uma variada gama de informações, 
opera como um laboratório de autoaprendizagem.  

Podemos considerá-la como laboratório, porque ela oferece aos seus usuários 
vários materiais bibliográficos e, com o seu uso, favorece para que os alunos 
passem a conhecer e a se interessar por uma variedade de informações e pro-
move o letramento, a leitura verbal e não verbal.

Por outro lado, concomitantemente ao contato com esses recursos, desde que 
sejam orientados de forma adequada, automaticamente, ajuda os estudantes 
em seu desenvolvimento cognitivo.

A biblioteca é tão rica em possibilidades de desenvolvimento cognitivo* do usuá-
rio que este, se for orientado corretamente a buscar informação, passará por 
procedimentos que desenvolverão nele novas habilidades em seu processo de 
aprendizagem. De fato, na biblioteca escolar, os estudantes poderão desenvol-
ver habilidades como pensar, problematizar, elaborar hipóteses ou suposições, 
questionar, buscar informações, observar, compreender, interpretar, descrever, 
relacionar, comparar,  estabelecer relações e analisar.

Paralelamente, as ações desenvolvidas na biblioteca escolar fazem com que o 
educando desenvolva sua autonomia e passe a questionar soluções de proble-

•

•

•

* COGNITIVO
É o ato ou processo de 
conhecer, que envolve 

atenção, percepção, 
memória, raciocínio, 

juízo, imaginação, 
pensamento e linguagem. 
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mas. Assim, desenvolverá habilidades como levantar e buscar informação, con-
sultar fontes de informação, localizar no texto o que for pertinente, selecionar no 
texto o que for proposto e retomar todas essas ações e procedimentos até que 
se localize o que seja desejado.

Portanto, observa-se que o processo de ensino e de aprendizagem supõe uma 
dinâmica de atos que ocorrem para a formação de hábitos e habilidades que o 
educando vai adquirindo no decorrer de sua vida escolar. Logo, a biblioteca 
passa a ser um  recurso imprescindível. 

Diante disso, gostaria de abrir um parêntese: a biblioteca escolar é mágica, é 
lúdica... não importa seu tamanho, seu layout.  Sabemos que seus usuários, prin-
cipalmente as crianças, são apaixonados por esse setor, pois, em uma bibliote-
ca, de qualquer escola,  no momento em que você abre as portas e disponibili-
za material bibliográfico ilustrativo, próprio para cada idade, acontece o que eu 
chamo de “Encontro com o livro”, aquele momento em que leitor e livro se  
encontram.

Diante disso, é necessário que os responsáveis pelas escolas - diretores, principal-
mente, os educadores em geral, inclusive os técnicos em Biblioteconomia - 
tenham consciência de que esse espaço, para muitos educandos, é o único 
que proporciona acesso a uma variedade de textos. Ele possui a  incumbência 
de colaborar, direta e indiretamente, na formação do estudante.

Para um bom acolhimento aos usuários da biblioteca escolar e  para har-
monia do ambiente, proporcione aos frequentadores uma estrutura  que 
valorize a natureza, utilizando plantas e folhagens próprias para ambien-
tes internos. Com isso, você torna o ambiente mais agradável e acolhedor, 
além de desenvolver atitude sustentável. 

Elenque os diversos serviços oferecidos na biblioteca onde você atua. 
Você os considera de qualidade? Elabore possíveis sugestões de melhoria 
em sua qualidade.

Seção 3 – Dados estatísticos 

Cabe ao Técnico em Biblioteconomia o controle e a avaliação dos resultados 
estabelecidos no planejamento escolar. Para realizar esta tarefa, são imprescin-
díveis relatórios que ofereçam dados referentes às atividades realizadas na bibli-
oteca. Este é o melhor índice para julgar a eficiência e a utilidade da biblioteca. 
É grande auxílio para seleção de obras (aponta as mais consultadas), para iden-
tificação dos horários mais procurados ou adequados, para verificação de 
diminuição ou crescimento de frequência dos estudantes.

A análise dos relatórios mensais, anuais, ou de projetos específicos, possibilita a 
avaliação dos objetivos estabelecidos, tornando possível detectar eventuais 
desvios e efetuar as correções necessárias. É instrumento essencial para a avali-
ação de desempenho dos serviços oferecidos.

Para essa avaliação, devem ser computados, diariamente, preenchendo-se 
fichas de controle, os serviços da biblioteca, como o número de publicações 
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adquiridas, as registradas, as catalogadas, as classificadas, as fichas manuais 
e as digitalizadas (ou registros feitos em computador) e as obras preparadas 
para empréstimo.

Existem vários mecanismos que podem ser utilizados como recurso para medir a 
quantidade e a qualidade dos serviços oferecidos na biblioteca escolar. As 
estatísticas podem ser utilizadas como recurso para avaliar o trabalho do res-
ponsável pela biblioteca escolar, quantas turmas e quantos estudantes foram 
atendidos com “A hora do conto ou da leitura”, quantos receberam orientação 
de pesquisa, que atividades previstas no planejamento foram realizadas e, caso 
necessário, porque nem todo planejamento foi cumprido.

Para controle dos serviços, são imprescindíveis estatísticas* mensais que, reuni-
das, oferecem dados para o relatório anual de atividade. Este é o melhor índice 
para julgar a eficiência e a utilidade da biblioteca.

Diariamente, devem ser computados os itens dos seguintes serviços:

número de publicações adquiridas, registradas, catalogadas e classifi-
cadas;

fichas digitalizadas e manuscritas;

obras preparadas para empréstimo.

•

•

•

* ESTATÍSTICA
É uma parte da 

matemática aplicada 
que fornece métodos 

para coleta, 
organização, 

descrição, análise e 
interpretação de 

dados, com o 
propósito de aplicar 

em determinadas 
tomadas de decisões.

FOLHA DIÁRIA DE SERVIÇOS                                           ANO                    MÊS

      Obras adquiridas       Nº de obras                                                                                      Fichas
Dia 

Compra Doação Registradas Catalogadas Classificadas Prep. p/ empréstimo Digitalizadas Manual

Também, diariamente, deve-se 
anotar:

quantidade de inscrições;

quantidade de frequência 
dos usuários;

quantidade de empréstimos;

quantidade de consultas.

•

•

•

•

No final do mês, esses dados servirão 
de base para a elaboração da esta-
tística mensal.

Estatística do movimento diário de 
publicações

Essa estatística é também de grande 
importância para julgamento do 
movimento de uma biblioteca e, até 

FOLHA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Dia

Totais

Inscrições Empréstimo Frequência Consultas

ANO                                     MÊS

Quantificação
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ESTATÍSTICA DO MOVIMENTO DIÁRIO DE PUBLICAÇÕES

Nome da Biblioteca:

Movimento:                                                                                                                    Data:          /              /         

ASSUNTO

Obras gerais - 000

Enciclopédias - 030

Filosofia - 100

Religião - 200

Ciências Sociais - 300

Filologia - 400

Ciências Puras - 500

Ciências Aplicadas - 600

Artes, Divertimento - 700

Literatura - 800

História, Geografia - 900

TOTAL

MANHÃ TARDE NOITE TOTAL

No fim de cada expediente externo (manhã, tarde, noite), todas as obras con-
sultadas devem estar sobre as mesas, para que os funcionários (jamais o próprio 
leitor) as coloquem nas estantes. Neste sentido, é bom observar o seguinte:

essas obras devem ser separadas e anotadas de acordo com a sua clas-
sificação geral (tal qual consta na ficha), contadas e anotadas;

é a partir dessas anotações que as fichas são preenchidas;

só então, as obras devem ser colocadas nas estantes.

Relatório anual

É a soma de todos os relatórios mensais. O Técnico em Biblioteconomia deverá 
se encarregar de todas as estatísticas (diárias e mensais) e deverá fazer o relató-
rio anual.

Além das estatísticas, o relatório anual deve também enumerar os principais even-
tos (inaugurações, festejos, etc.), as dificuldade existentes, as soluções encontra-
das para problemas sugeridos, as derrotas e as vitórias, etc. Deve ser um retrato 
do que aconteceu durante o ano.

As informações devem ser completas, claras, exatas e sucintas. Um relatório con-
fuso e/ou longo demais, ninguém lê.

Um relatório bem feito e completo pode reverter em grande benefício para a 
biblioteca escolar, ao solicitar verbas para aquisição de obras, conservação e 

•

•

•

mesmo, para se saber quais os assuntos mais procurados e quais os horários de 
maior frequência.

A seguir, observe o modelo de ficha para preenchimento do movimento diário 
de publicações.
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recuperação de acervo. É útil no momento de fazer requerimento de material de 
consumo, de instrumental técnico, de móveis, etc.

1. Simule um relatório semanal da biblioteca onde você atua.

2. A partir dos dados estatísticos, destaque a importância do relatório 
para a melhoria dos serviços da biblioteca. 

Com o estudo sobre a qualidade dos serviços oferecidos em bibliotecas 
escolares e sobre dados estatísticos, você aprendeu que a qualidade dos 
serviços é fundamental para responder às expectativas das pesquisas 
escolares e que por meio de dados estatísticos é possível aperfeiçoar a 
qualidade desses serviços. 



unidade3
Atendimento ao

usuário com

necessidades especiais





39Atendimento aos usuários da biblioteca escolarMódulo 16 

Prezado estudante:

Esta unidade é um convite a todos aqueles que acreditam na transformação 
das relações humanas por meio do respeito às diferenças de cada indivíduo.

Certamente, você já se perguntou:

Os portadores de necessidades especiais têm sido lembrados na 
estruturação da biblioteca? 

Existem produtos e serviços especiais para eles? 

Nossas bibliotecas escolares têm aberto espaço e oferecido serviços 
a todos, indiscriminadamente?

Por que é importante pensarmos sobre os diferentes usuários que fre-
quentam a biblioteca escolar? 

Qual a relevância de um ambiente propício ao atendimento de usuá-
rios com necessidades especiais?

A contribuição desta unidade consiste em estudar os aspectos que envolvem o 
atendimento aos portadores de necessidades especiais, tais como:

O Manifesto UNESCO/IFLA para biblioteca escolar e a legislação brasileira;

A estrutura da biblioteca escolar no atendimento aos portadores de 
necessidades especiais;

Função do Técnico em Biblioteconomia no atendimento aos portadores 
de necessidades especiais.

Ao final desta unidade, esperamos que você seja capaz de: 

Reconhecer formas adequadas de atendimento aos diferentes públi-
cos da biblioteca escolar;

Conhecer a legislação que orienta o atendimento aos portadores de 
necessidades  especiais;

Pensar em novas formas de relação que possibilitem constituir vínculos 
sociais e formem um modelo de sociedade sem exclusão, ou indife-
rença. 

Vamos iniciar nosso estudo nos colocando em atitude reflexiva ao ler o 
poema de Mário de Miranda Quintana:

O que o poeta quis dizer? Que olhar vazio é este?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“
Alguma ausência, nem o abandono

O que mata um jardim é esse olhar vazio
De quem por ele passa indiferente”

O que mata um jardim não é mesmo
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Necessitamos de novo olhar sobre o mundo, um olhar que nos possibilite enxer-
gar o outro, o diferente, não é mesmo?

Quando falamos de atendimento aos portadores de necessidades especiais, na 
biblioteca escolar é necessário construir novo olhar sobre os frenquentadores, 
em especial, os diferentes. 

Permitir o acesso igualmente aos diversos sujeitos do contexto escolar é incluí-los. 
Por meio de processo de inclusão*, a sociedade se adapta para  poder  aceitar, 
em  seus sistemas sociais,  as  pessoas  com  necessidades especiais, a fim de 
que estas possam assumir seu papel na sociedade. 

É nesse sentido que a mudança de atitude e de paradigma** torna-se funda-
mental para  a construção  de  uma  sociedade  inclusiva,  com  propósito  de  
devolver  aos indivíduos “excluídos” o direito  e o  reconhecimento. A sociedade 
precisa tomar consciência de que diferença não significa incapacidade, o que 
não justifica o preconceito e a exclusão.  

A discriminação e a exclusão  são  estigmas,  atributos profundamente depreci-
ativos para muitas categorias de pessoas marcadas com algum sinal corporal 
que as diferencia daquelas tidas como “normais”. Verifica-se, então, que o pro-
cesso de inclusão apresenta dois lados: 

de um, a sociedade percebe a existência das pessoas portadoras de 
necessidades especiais  e começa a se organizar para acolhê-las;

de outro lado, essas pessoas começam a se mostrar, a reivindicar seus 
espaços e a exercer seu papel de cidadão.

Seção 1 - O Manifesto UNESCO/IFLA para a 
biblioteca escolar e
a legislação brasileira

Com relação aos serviços das bibliotecas escolares, o Manifesto da UNESCO 
(UNESCO; IFLA, 2000, p.2), afirma que eles devem ser oferecidos, igualmente, a 
todos os membros da comunidade escolar, a despeito de idade, raça, sexo, 
religião, nacionalidade, língua, status profissionais e social. Também destaca 
que serviços e materiais específicos devem ser disponilizados a pessoas não 
aptas ao uso dos materiais comuns da biblioteca. 

Assim, você, no exercício da profissão de Técnico em Biblioteconomia, deve 
também orientar-se pelos preceitos da Declaração Universal de Direitos e Liber-
dade do Homem, das Nações Unidas.

•

•

* INCLUSÃO

** PARADIGMA

É um conjunto de meios 
e ações que combatem 

a exclusão aos 
benefícios da vida em 
sociedade, provocada 

pela falta de classe 
social, origem 

geográfica, educação, 
idade, existência de 

deficiência ou 
preconceitos raciais.

É um modelo ou 
representação de um 
padrão a ser seguido.

Para cumprir, efetivamente, seu papel dentro do ambiente escolar, a bibli-
oteca deve priorizar os serviços oferecidos à comunidade. 

Ainda conforme o Manifesto, para assegurar serviços efetivos e responsáveis, a 
biblioteca deve:

formular política própria para os serviços de biblioteca, definindo objeti-
vos, prioridades e serviços de acordo com o currículo da escola;

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

oteca escolar;

prover acesso a serviços e à informação a todos os membros da comuni-
dade escolar e funcionar dento do contexto da comunidade local;

incentivar a cooperação entre professores, gestores experientes na área 
escolar, administradores, pais, outros bibliotecários e profissionais da infor-
mação e grupos interessados da comundade (UNESCO; INFLA, 2000, p.3).

A bilioteca escolar deve desenvolver ampla variedade de atividades e ter 
como função-chave o cumprimento da missão e visão da escola. Seu objetivo 
deve ser o atendimento a todos os usuários potenciais da comunidade escolar e 
a satisfação das necessidades específias dos grupos. Portanto, os programas e 
as atividades da biblioteca devem ser planejados em cooperação com a dire-
ção, professores, equipes de apoio e estudantes, pois só assim a biblioteca 
desenvolverá serviços que reflitam as necessidades da comunidade escolar na 
medida em que vão se modificando.

Conforme as Diretizes (UNESCO; IFLA, 2005) é preciso que a administração super-
visione continuamente o desempenho dos serviços, de modo a assegurar que as 
estratégias adotadas cumpram as finalidades estabelecidas. O plano de ação 
da biblioteca escolar deve responder aos seguintes requisitos:

as finalidades e os objetivos da biblioteca, do programa escolar e da 
escola;

as necessidades da comunidade escolar;

as necessidades de mudanças à medida que vão surgindo;

o provimento adequado de recursos; 

o custo-benfício.

A biblioteca escolar, como apoiadora do processo educativo e de aprendizagem 
é um espaço democrático onde crianças e jovens podem exercitar a construção 
coletiva do saber, sem discriminação. Por isso, precisa estar atenta ao atendimen-
to especializado aos diversos estudantes portadores de necessidade especiais. 

aplicar padrões profissionais na organização e na manutenção da bibli-

Na escola onde você atua, existem estudantes portadores de necessida-
des especiais? Quais as iniciativas oferecidas para o bom atendimento 
desses estudantes? Descreva sua realidade.

Você sabia que existe uma legislação específica que trata dos portadores 
de necessidades especiais?

É a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989. Entre diversas matérias importantes, 
dispõe sobre os seguintes aspectos:

o apoio às pessoas portadoras de deficiência;

sobre sua integração social;

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência (CORDE);

a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas;

a atuação do Ministério Público.

•

•

•

•

•
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O Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentou essa Lei. Pois 
bem, em seu Artigo 53, estabelece que as bibliotecas, os museus, os locais de 
reuniões, conferências, aulas e outros ambi-
entes de natureza similar devem dispor de 
espaços reservados para pessoa que utili-
ze cadeira de rodas e de lugares específi-
cos para pessoa portadora de deficiência 
auditiva e visual, inclusive acompanhante. 
Esses espaços devem estar de acordo com 
as normas técnicas da ABNT, de modo a 
facilitar-lhes as condições de acesso, cir-
culação e comunicação. 

Outra lei, a Lei n. 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, “estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da aces-
sibilidade das pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida. Se cumprida, promove o acesso à infor-
mação e à inclusão digital dos portadores de necessidades especiais.

A educação das pessoas com necessidades especiais é garantida pela 
Constituição Federal (1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB - Lei 9.394/96) que estabelecem que a educação é direito 
de todos. Portanto, garantem atendimento educacional especializado 
aos portadores de necessidades especiais a ser oferecido, preferencial-
mente, na rede regular de ensino. Quando for necessário atender a pecu-
liaridades da clientela de educação especial, deverá haver serviços de 
apoio especializado na escola regular de ensino.

Leia a Lei n. 7.853 e o Decreto n. 3.298, que perspectivam a construção de 
uma mentalidade e de espaços adequados para o atendimento aos 
portadores de necessidades especiais. 

Em seguida, escreva breve texto sobre a relevância dessa legislação no 
dia a dia dos portadores de necessidades especiais.

Seção 2 - A estrutura da biblioteca escolar no 
atendimento direcionado aos 
portadores de necessidades especiais

Para um bom atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais no 
espaço físico da biblioteca, é necessário que seja preparado um ambiente com 
recursos de acessibilidade em relação ao mobiliário e à estrutura informacional. 
Neste ambiente deve existir infraestrutura necessária para que estes portadores 
possam estudar e realizar suas pesquisas, mas, não necessariamente, que seja 
de uso exclusivo delas. 

Entre algumas das dificuldades encontradas pelos usuários da biblioteca esco-
lar, podemos destacar as barreiras arquitetônicas, as escadas, as estantes altas 
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e o pouco espaço entre uma e outra para movimentação, as poucas rampas 
de acesso e a falta de elevadores no local.

Vejamos mais outras duas dificuldades.

Dificuldade de Comunicação e Compreensão

Dependendo do tipo de deficiência, a situação se torna mais complexa, pois 
cada necessidade exige postura específica. Por exemplo, um portador de defi-
ciência auditiva, necessita de alguém que o compreenda e se comunique com 
ele, seja por linguagem dos sinais ou outra forma aplicável de compreensão e 
comunicação; m portador de deficiência visual necessita de outro tipo de aten-
dimento, etc.

Você sabia que existem disponíveis no mercado softwares que facilitam o 
relacionamento entre o indivíduo e a máquina mesmo que esse não seja 
portador de deficiência? O programa Doxvox é um exemplo.  É utilizado 
com grande eficácia por portadores de  deficiência ou, até mesmo,  por 
pessoas  não  deficientes. 

Você sabia que existem serviços disponibilizados na forma digital que 
podem ser acessados também via internet?

 O W3C (World Wide Web Consortium) é o órgão que coordena a elabora-
ção e a padronização das regras de acessibilidade. Estas regras são ado-
tadas por diversos países e empresas como a IBM e a Microsoft. As orienta-
ções elaboradas pelo W3C têm como objetivo auxiliar e encorajar o 
desenvolvimento de páginas acessíveis, indicando não só princípios gerais 
como formas ideais de implementação  que orientam os autores.

Capacitação profissional

O Técnico em Biblioteconomia tem se preocupado muito com sua qualificação 
e com o usuário da biblioteca. Mas, encontra, ainda, dificuldades na integração 
dos portadores de algum tipo de necessidade especial. Dificuldades encontra-
das não somente nos ambientes informacionais como na sociedade que  acaba 
excluindo parcela  da população pelo  fato de desconhecê-la ou  ignorá-la. 

Cabe ressaltar que, apesar da necessidade de recursos especiais, você deve 
procurar estimular a integração dos portadores de necessidades especiais, pro-
movendo sua participação, sempre que possível, em todas as atividades cultu-
rais da biblioteca.

No filme “Vermelho como o Céu”, você pode aprofundar o entendimento 
sobre a relação dos indivíduos portadores de necessidades especiais e a 
importância da inclusão, em especial nas escolas públicas. Mirco (Luca 
Capriotti), um garoto toscano de dez anos apaixonado pelo cinema, após 
um acidente, perde a visão. Rejeitado pela escola pública, que não o 
considera uma criança normal, ele é enviado a um instituto de deficientes 
visuais em Gênova. Lá descobre um velho gravador, com o qual passa a 
criar histórias sonoras.
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1. Escreva uma sinopse sobre o filme “Vermelho como o Céu”. 

2. Destaque a relevância da inclusão dos portadores de necessidades 
especiais nas escolas públicas.

Na biblioteca onde você atua existem atividades culturais e educacionais 
que contribuam para o desenvolvimento e a formação dos estudantes 
portadores de necessidades especiais? Descreva sua realidade.

Seção 3 - Função do Técnico em 
Biblioteconomia no atendimento aos 
portadores de necessidades especiais

Como dissemos ao longo deste Módulo, o Técnico em Biblioteconomia tem a 
função de orientar os usuários a partir do contexto escolar existente, dos 
reflexos sociais e culturais da sociedade.

Acreditamos que a missão do Técnico em Biblioteconomia, no que se refere ao 
atendimento dos portadores de necessidades especiais, seja cumprir seu papel 
social de forma  dinâmica e útil,  voltado aos  anseios  e aos interesses desse 
público. Assim, poderá contribuir na solução de problemas de cada usuário, 
contanto com o apoio da comunidade escolar e de instituições educativas, 
sociais e culturais.

Ainda,  é  necessário  enfatizar  que a biblioteca escolar deve  atingir  toda 
demanda da comunidade escolar e  suas  necessidades,  oferecendo informa-
ções, conhecimento, atendendo e proporcionando a todos o livre acesso ao 
acervo da biblioteca.

Na biblioteca escolar, a falta de espaço, ou o espaço inadequado, afeta funcio-
nários e usuários. A falta de espaço pode ser causa de conflitos e de relaciona-
mentos difíceis, de baixa qualidade de atendimento, de insatisfação, de alta 
rotatividade de funcionários e de baixa frequência de usuários.  Esses mesmos 
problemas poderão também estar presentes se a biblioteca apresentar espaços 
inadequados, isto é, se apresentar barulho, desconforto, mobiliário inadequado, 
equipamento obsoleto ou sem manutenção, falta de segurança, entre outros.

O Técnico em Biblioteconomia pode e deve contribuir na organização de um 
ambiente propício  e diversificado, no atendimento especializado e na integra-
ção com esse usuário. Depende desse profissional a transferência de informação, 
a inclusão ou a exclusão desses usuários em uma biblioteca escolar e, consequen-
temente, na sociedade da informação. O Técnico em Biblioteconomia como 
profissional da informação não deve negar o mundo informacional a nenhum tipo 
de usuário. Deve disponibilizar esse universo oferecendo-lhe condições para que 
este  se  sinta  parte  da  biblioteca e venha a ela sem constrangimento.

Estudantes portadores de necessidades especiais são aqueles que têm 
impedimentos, a longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial.
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Certamente, o estudo dessa unidade ampliou seus conhecimentos sobre 
a importância da biblioteca escolar em ter espaços e em oferecer servi-
ços a todos, indiscriminadamente. A biblioteca não pode ser vista apenas 
como espaço de conhecimento, mas também ambiente de respeito às 
diferenças. Assim, estará conscientizando a todos de que diferença não 
sigifica incapacidade e que não se justifica o preconceito e a exclusão. 
Não basta simplesmente tornarmos os ambientes acessíveis fisicamente, é 
necessário nos apropriarmos do significado dos conceitos de “acessibili-
dade e inclusão”, principalmente no atendimento. Agora, quero ambien-
tá-lo sobre a próxima unidade. Iremos tratar da importância dos serviços 
de referência, de recuperação e de disseminiação da informação.





unidade4
Serviços de referência,

de recuperação

e  de disseminação

da informação





49Atendimento aos usuários da biblioteca escolarMódulo 16 

Estamos chegando ao final do nosso estudo!

Iremos tratar, nesta unidade, dos serviços de referência, de recuperação e de 
disseminação da informação.

Você deve estar curioso em saber qual o significado do termos “referência, recu-
peração e disseminação” no contexto da biblioteca escolar.

Você saberia definir estes termos?

Para que você compreenda esses termos, nesta última unidade, vamos explorar 
assuntos relevantes relacionados à:

Importância dos serviços de referência e de informação na biblioteca 
escolar;

Recuperação da informação;

Disseminação da informação. 

Ao final desta unidade, você será capaz de:

Identificar os principais serviços de referência de uma biblioteca escolar;
Saber recuperar uma informação na biblioteca escolar;
Avaliar a relevância da disseminação da informação.

Com a utilização da informática nos serviços da biblioteca, há certa facilidade 
de acesso à informação, o que levou à significativa mudança no comporta-
mento dos usuários que passaram a ter maior autonomia na busca e na obten-
ção da informação e que acabaram demandando maior aprimoramento dos 
serviços nas bibliotecas. 

Com o advento das bibliotecas virtuais, o papel do Técnico em Bibliotecono-
mia é o de acompanhar a necessidade desse novo usuário. Por isso, uma das 
tendências observadas nas atividades da biblioteca escolar foi o do Técnico 
em Biblioteconomia vir a atuar mais fortemente como orientador, ou seja, o de 

•

•

•

•
•
•

Referência:

Recuperação:

Disseminação:
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capacitar os usuários a desenvolverem competência para que possam reali-
zar buscas bibliográficas por eles mesmos, fazendo uso das novas tecnologias 
da informação.

Seção 1 - Importância dos serviços de 
referência e de informação na 
biblioteca escolar

O profissional de referência* é aquele cuja atribuição, no espaço informacional, 
especialmente nas bibliotecas, consiste no atendimento ao público. Seu fazer 
cotidiano é interagir com os usuários. Sua prática profissional é educativa. Em 
que sentido?

Ao vivenciar com os usuários situações de troca, ao informar e ser informado, ao 
orientar o uso do espaço, dos instrumentos de recuperação, ao indicar fontes e 
recursos de informação, ao formar habilidades, valores e atitudes para o acesso, 
a obtenção e o uso da informação.

Portanto, referência é a orientação que o Técnico em Biblioteconomia pode 
oferecer ao usuário para que este encontre a resposta procurada em seu estu-
do ou pesquisa ou, se a biblioteca não dispuser de meios para lhe oferecer essa 
resposta, deve indicar onde poderá obtê-la, por meio dos serviços de outra 
biblioteca ou de instituição congênere, ou por meio de consulta à internet. 
Deve-se tentar de tudo para proporcionar ao leitor a resposta desejada ou o 
caminho para chegar a ela.

* REFERÊNCIA
É o termo que se 

aplica à relação entre 
a biblioteca e o 

usuário, em busca de 
uma informação.

Em grandes bibliotecas, a referência é um serviço especial; nas pequenas, 
a biblioteca inteira funciona como serviço de referência.

O maior número de questões são factuais e podem ser respondidas por meio de 
consultas a dicionários, a enciclopédias, a obras de consulta rápida e que não 
são de texto de leitura corrida, chamadas de “obras de referência”. Este tipo de 
obra não circula fora da biblioteca, justamente por este motivo e por seu alto 
nível de utilização.

Os estudantes se valem delas como apoio à realização dos trabalhos escolares. 
Em algumas bibliotecas, as coleções didáticas são separadas do restante do 
acervo com esta finalidade. Algumas dúvidas dos usuários exigem maior esforço 
para encontrar respostas. Neste caso, é aconselhável fazer uma anotação da 
dúvida e da resposta, evitando a perda de tempo, no caso da mesma dúvida 
ser apresentada por outro usuário.

Atualmente, a possibilidade do uso da internet potencializa a atuação das bibli-
otecas escolares, especialmente dos serviços de informação. É de grande utili-
dade o uso da internet pelo serviço de referência para efetuar a identificação, a 
compilação e a divulgação dos endereços eletrônicos de sites que tratam de 
assuntos de grande procura. 

O serviço de referência em bibliotecas é aquele cujo objetivo consiste em possi-
bilitar o acesso e a recuperação da informação que em algum lugar, sob algu-
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ma forma, foi preservada. Os usuários necessitam conhecer e compreender este 
tipo de serviço.

É necessário ao Técnico em Biblioteconomia a ciência que o atendimento aos 
usuários da biblioteca não é apenas fornecer informação,  mas que está aten-
dendo às necessidades dos frequentadores da biblioteca. Isso certamente neu-
tralizaria a percepção de que o técnico parece dar mais atenção à consulta 
que ao próprio usuário.

Por outro lado, é bom lembrar que o serviço de referência é mais que um expedi-
ente para a comodidade do usuário. A finalidade do serviço de referência e de 
informação é permitir que a informação flua eficientemente entre as fontes de 
informação e quem precisa de informação. 

Você sabia que muitos usuários de bibliotecas foram levados a acreditar 
que, numa coleção adequadamente organizada, eles mesmos encontra-
riam as respostas que buscavam, sem ajuda?

Entretanto, toda uma geração de pesquisas sobre o uso de catálogos 
demonstrou, de forma conclusiva, que, em buscas cujos itens são conheci-
dos (autor ou título específicos), até uma quarta parte dos usuários não 
consegue encontrar o que está procurando, mesmo quando a biblioteca 
possui o material e consta no catálogo da biblioteca.

À medida que o mundo da informação se torna mais complexo, o usuário auto-
suficiente parece mais do que nunca uma miragem. O advento dos serviços em 
linha, com a promessa precoce e temerária de dispensar o intermediário, refor-
çou, ao contrário, o papel do Técnico em Biblioteconomia.

O trabalho de referência, porém, é muito mais que uma técnica especializada 
ou uma habilidade profissional. Trata-se de uma atividade essencialmente huma-
na que atende a uma das necessidades mais profundas da espécie, que é o 
anseio de conhecer e compreender.

Como arte humana, outra grande contribuição proporcionada pelo serviço de 
referência é ministrar assistência de maneira individualizada. É fundamental ao 
Técnico em Biblioteconomia o conceito de prestação de serviços que se asso-
cia, cuidadosa e especificamente, às necessidades do  indivíduo.

Mas, como prestar este serviço?

Vejamos, então, a seguir algumas etapas fundamentais do serviço de referência.

Etapas do processo de referência

entrevista leitor/funcionário: após esclarecimentos da pergunta levanta-
da pelo usuário, indica-se o caminho que deve seguir; 

identificação dos recursos que podem responder à(s) pergunta(s) do 
usuário;

orientação, se necessária, sobre o uso dos recursos;

verificação do grau de satisfação do leitor com os recursos indicados;

indicação de outras fontes, na biblioteca ou fora dela.

•

•

•

•

•
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Acontecimentos mundiais e nacionais

Assuntos atuais

Assuntos genéricos

Assuntos com maior profundidade

Biografias

Localização de pessoas, organizações 

Lugares, países

Palavras (definição, em outras línguas, como usar) 

Almanaques

Recortes de jornais

Enciclopédias

Dicionários, ou enciclopédias especializadas

Enciclopédias, dicionários biográficos

Diretórios, listas telefônicas

Almanaques anuais, atlas, dicionário geográfico

Dicionários linguístico

Principias fontes de referência

A atividade especializada de referência abrange três ações processuais, com-
plementadas por uma reorientação metodológica do processo referência:

a identificação dos usuários e de suas demandas informacionais;

a ampliação continuada de seu estoque informacional;

o desenvolvimento de uma base de dados de referência.

Estas ações estão integradas por uma opção de gerenciamento dirigida para a 
avaliação contínua da eficiência dos serviços oferecidos, baseada na coleta e 
na sistematização de dados de cada atendimento realizado. Os dados referen-
tes à identificação dos usuários e de suas demandas informacionais amparam o 
desenvolvimento dos recursos informacionais.

As fontes de informação utilizadas para a solução de cada questão de referência 
são indexadas*, registradas e armazenadas em uma base de dados específica, 
para posterior recuperação e acesso em situação similar de referência. Assuntos 
estes que iremos abordar na seção seguinte.

O atendimento aos estudantes é realizado pelo Técnico em Biblioteconomia, 
profissional que possui a função de informar, orientar e estimular o uso da infor-
mação, na qualidade de orientador.

Podemos destacar dois traços marcantes do perfil deste profissional, capaz de:

fornecer a informação propriamente dita

orientar na aquisição, na elaboração e na construção de conheci-
mento, preparando a pessoa a buscar a informação sempre que pre-
cisar, por si só.

Nesse sentido, é muito importante que o Técnico em Biblioteconomia seja capaz 
de entender a questão solicitada, interpretá-la no contexto correto e realizar a 
atividade de pesquisa, direcionada para fontes certas que possibilitem encon-
trar a informação relevante, conforme as necessidades do usuário escolar.

Na biblioteca escolar, existe cuidado peculiar em estabelecer uma parceria 
atenciosa, amigável e esclarecedora sobre os procedimentos efetuados, desde 
a busca da informação nas bases locais, prosseguindo para a localização das 
fontes no ambiente físico e chegando até a fase de seleção da resposta com 
explicação ou caracterização do conteúdo das fontes de informação, para 

•

•

•

•

•

* INDEXAÇÃO
É atribuir termos ou 

resumos a um 
determinado item que 

facilite a recuperação da 
informação desejada. 



53Atendimento aos usuários da biblioteca escolarMódulo 16 

que o usuário escolar possa concluir sua tarefa de forma satisfatória e usufruir 
com independência e com facilidade os recursos disponíveis na biblioteca.

1. Comente alguma experiência vivida por você no setor de referência 
de alguma biblioteca. Pode ser algo curioso, ou alguma questão de 
difícil solução. Você, no papel de usuário, encontrou a resposta que 
satisfez suas necessidades de informação? E como profissional de refe-
rência, como você conduziria a questão?

2. Descreva como são desenvolvidos os serviços de referência na bibliote-
ca onde você atua.

Seção 2 - Recuperação da informação
na biblioteca escolar

Qual a importância de recuperar informação na bibliteca escolar?

Você já deve ter vivenciado situações em que necessitou recuperar  alguma 
informação, como senha, arquivo ou até mesmo uma fotografia antiga; ou, ain-
da, quem sabe, necessitou divulgar uma informação e ficou na dúvida sobre a 
forma adequada.

Pois bem, a recuperação eficaz de informação relevante está diretamente liga-
da à tarefa do usuário e à visão lógica dos documentos. 

Com a explosão documentária, indexar, armazenar e recuperar informação 
torna-se tarefa difícil por meio de sistemas manuais. Surge, então, a necessidade 
da implantação de sistemas informacionais virtuais que viabilizam e permitem 
maior rapidez no acesso à informação. 

Assim, o computador, inicialmente usado nas bibliotecas para armazenar infor-
mação bibliográfica e gerar índices impressos para consulta manual, começa a 
ser utilizado com o objetivo de oferecer uma infinidade de recursos e de serviços. 
Entre esses serviços está a recuperação da informação, uma estratégia de bus-
car uma técnica, ou um conjunto de regras, para tornar possível o encontro entre 
uma pergunta formulada e a informação armazenada em uma base de dados.

A recuperação da informação é processo de localizar documentos e itens de 
informações que tenham sido objetivos de armazenamento. Desse modo, surge 
dentro das bibliotecas como recurso para auxiliar os usuários internos e externos 
na busca e na recuperação de informação referente ao acervo. Esse processo 
permite que a informação seja disponibilizada e acessada por meio de bases de 
dados, o que oferece ao usuário a possibilidade de desenvolver estratégias mais 
precisas para buscar e recuperar a informação desejada.

Para viabilizar esse processo de recuperação da informação torna-se necessá-
rio que haja uma indexação prévia da informação que será disponibilizada. Esse 
trabalho, realizado pelo Técnico em Biblioteconomia, envolve procedimentos 
técnicos de descrição e de representação do acervo por meio de termos, previ-
amente catalogados, que serão inseridos no sistema. Dessa forma, todo o acer-
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vo estará descrito e disponível de forma sistemática, possibilitando ao usuário o 
acesso mais rápido e preciso à informação.

Nesse sentido, as estratégias de busca disponibilizadas aos usuários em sistemas 
automatizados envolvem processo de busca baseado no preenchimento de 
campos de autor, título, assunto, entre outros, que direcionam a pesquisa a uma 
lista de informações filtradas de acordo com a estratégia de preenchimento 
utilizada pelo usuário.

As bibliotecas estão entre os primeiros tipos de instituição a adotar sistemas de 
recuperação da informação. Em que sentido?

A primeira geração de sistemas apenas automatizava tecnologias já 
utilizadas, como o uso de catálogos.

Na segunda geração foram acrescentadas funções de busca, pelo uso 
de palavras-chaves e alguns tipos de consultas mais complexas. 

Na terceira geração, que está sendo atualmente desenvolvida, o princi-
pal foco é criar interfaces gráficas, formulários eletrônicos, característi-
cas de hipertexto e arquiteturas de sistemas abertos.

Vejamos cada uma dessas gerações.

Catálogos

A organização de uma biblioteca não é tarefa simples, por esse motivo existem 
técnicas para que o material a ser disponibilizado possa ser encontrado com 
maior facilidade. Nesse sentido, o estabelecimento de linguagens para orientar 
o processo de representação e de apresentação do acervo torna-se prática 
indispensável.  Conforme estudado no Módulo 14, por meio dessa linguagem é 
que os bibliotecários desenvolveram esquemas de classificação universais. Os 
mais utilizados são:

Classificação Decimal de Dewey (CDD) - utiliza a numeração decimal, 
partindo do desdobramento de um tema geral para o específico;

Classificação Decimal Universal (CDU) - um esquema internacional de 
classificação de documentos, baseado na divisão  em 10 classes princi-
pais. Estas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. É 
o esquema de classificação utilizado na nossa biblioteca, enquadrado 
numa divisão física por áreas departamentais.

Diante desses elementos, os profissionais da informação, objetivando substituir e 
padronizar a forma de constituição das partes de um documento e de seu conteú-
do, utilizam normas complexas de avaliação da informação (inversão ou tradu-
ção), que sumarizam o conteúdo e o disponibilizam aos usuários. Esse trabalho, 
apesar de ser realizado de forma subjetiva, deve obedecer a critérios universais que 
respeitem normas de indexação. Por isso, o Técnico em Biblioteconomia deve ter 
cuidado com a escolha de termos que representem o documento e, sobretudo, 
representem de forma mais fidedigna o material, tendo como referência o usuário.

Palavras-chave

Para obter documentos de seu interesse, o usuário deverá traduzir uma necessi-
dade de informação em uma consulta. Em sua forma mais comum, esta consul-
ta é um conjunto de palavras-chave que são usadas para recuperar documen-

•

•

•

•

•
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tos em uma coleção. Na maioria das vezes, a formulação da consulta consiste 
em determinar quais são as palavras-chave que resumem a informação deseja-
da pelo usuário. Uma inconveniência imediata dessa abordagem é que o uso 
destas, usualmente, introduz uma diferença semântica entre a intenção do 
usuário e o conjunto de documentos retornados. 

Além disso, essa diferença de semântica pode ser ampliada devido à dificulda-
de adicional em lidar com textos em linguagem natural, nem sempre bem estru-
turados e, às vezes, semanticamente ambíguos. Tanto a consulta feita pelo usuá-
rio quanto os documentos que compõem a coleção a ser pesquisada, são 
representados pelos seus termos.

Interfaces gráficas

Terminais virtuais de busca - A introdução de processos digitais nos diversos servi-
ços comumente existentes numa biblioteca já está provocando impactos, com 
reflexos positivos nas funções e nos serviços de uma biblioteca.

Com a disponibilidade de acesso à informação, por meio das tecnologias de 
informática e de telecomunicação nas bibliotecas, houve significativa mudan-
ça no perfil dos usuários, que passaram a formular sua estratégia de busca e 
obter a informação desejada.

Assim, para utilizar sistemas virtuais informacionais em bibliotecas, se faz necessá-
rio usar novas tecnologias de informática, o que permite automatizar atividades 
bibliotecárias, dentro de quatro paredes, e aumentar o acesso à informação.

Nesse universo, para que os usuários conheçam os sistemas automatizados de 
recuperação da informação, sejam capazes de elaborar estratégia de busca 
simples e saibam utilizar um sistema em rede e os recursos informacionais de que 
dispõem, é necessário experiências de bibliotecas com o usuário final interagin-
do na busca em bases de dados. O impacto no uso das bases de dados na recu-
peração da informação tem merecido atenção na literatura internacional.

Uma boa estratégia de busca assegura resultados mais relevantes em citações 
recuperadas. Assim, a questão da recuperação da informação tem como foco 
a forma de interatividade do usuário com os sistemas de informação e de inter-
faces de buscas virtuais. Isso sem esquecer os instrumentos (softwares) desenvol-
vidos para acesso à informação, a criação de códigos para a localização de 
objetos na rede e a questão da descrição da informação contida no ambiente 
da biblioteca. 

Essa descrição consiste em identificar, em localizar e em recuperar a informação 
de forma única e não ambígua, em terminais virtuais de busca com o auxilio do 
computador; um  recurso eletrônico que tem provocado impacto nos serviços e 
operações no ambiente da biblioteca, por meio das funções e serviços por ela 
desempenhados.

Estratégia na recuperação da informação:

1.  Iniciação – reconhecer a necessidade da informação;
2.  Seleção – identificar o que necessita ser recuperado;
3.  Exploração – investigar a informação sobre o tema em geral;
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4.  Formulação – formular um foco com clareza;
5.  Coleta – reunir a informação pertencente ao foco;
6.  Apresentação – completar a busca da informação.

Certamente, você já precisou recuperar alguma informação para uma 
pesquisa ou desenvolvimento de alguma atividade. O que você fez? Rela-
te esta situação.

Seção 3 - Disseminação da informação na 
biblioteca escolar

Na atualidade, a ampliação do fluxo de informação tem provocado o aumento 
do volume de documentos produzidos e que circulam pelos mais diversos supor-
tes e ambientes informacionais.  

A biblioteca, como espaço físico  de circulação e disseminação de informação, 
precisa se adequar às novas tecnologias informacionais, ampliando serviços e 
modernizando todo o modelo de funcionamento, desde o processamento téc-
nico até o atendimento ao usuário.  

Tais mudanças ocorrem em função da busca por informação cada vez mais 
especializada e do usuário exigir atendimento à sua busca com qualidade, com 
filtragem e com rapidez.

A biblioteca, denominada por alguns autores a casa do saber ou a casa da 
invenção, também está se reestruturando e ganhando espaço na virtualidade. A 
biblioteca tradicional que, inicialmente, conservava apenas livros, cede lugar 
para a biblioteca que reúne acervos muito mais diversificados, por seus suportes e 
por sua origem - imagens, sons, textos -, transformando-se em midiateca.

As novas demandas informacionais por parte dos usuários estão transformando 
o fazer nas bibliotecas. Não podemos esquecer que nossa sociedade está em 
grande transformação e que as relações sociais estão se reelaborando. As bibli-
otecas escolares se inserem neste quadro como equipamento sociocultural, 
inscrevem-se no dia a dia escolar como lugar democrático de acesso à informa-
ção, à cultura e ao lazer.  

O acesso à informação vem se ampliando pelas vias eletrônicas. Porém, é 
importante registrar e não perder de vista que grande parcela da população, 
ainda, não tem acesso ao mundo digital. Nesse caso, o acesso à informação 
também se  dá através de novos espaços de leitura.  

 No caso do acesso à leitura, as redes vêm se multiplicando, tanto em espaços 
físicos como na forma de funcionamento e de organizar o acervo. Cada uma 
delas busca suprir uma demanda imediata de informação da sua comunida-
de local, o que permite inferir que as camadas populares buscam a leitura e a 
informação.

Nas bibliotecas escolares pode ocorrer uma disseminação* seletiva da infor-
mação ao divulgar e ao organizar a informação selecionada por meio de 

* DISSEMINAÇÃO 
DA INFORMAÇÃO

Supõe tornar público 
a produção de 

conhecimentos 
gerados ou 

organizados por 
uma instituição.
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boletins informativos, de listas de referências, do correio eletrônico e de outras 
estratégias.

O processo de tornarem públicas as pesquisas realizadas caracteriza o uso  da 
informação da seguinte forma:

Acesso, disseminação e distribuição da informação;

Acesso da informação: para acesso e comunicação de  informações 
externas, o uso da internet torna-se uma necessidade, pois facilita a pro-
curar por bancos de dados;

Distribuição da informação - está ligada  ao modo como a informação é 
formatada.  

O acesso e a disseminação de informação possibilitam a troca de informação, o 
pedido de reprodução, a troca de arquivos, as consultas e outras comunica-
ções com bibliotecas e entidades afins, nacionais e internacionais, por meio da 
internet. Definir as exigências informacionais de  uma instituição ajuda a aumen-
tar a  consciência de que a informação é  valiosa, facilitando sua divulgação.

•

•

•

1. No seu entender, qual a forma eficaz do Técnico em Biblioteconomia 
disseminar a informação na biblioteca escolar?

2. Na sua biblioteca, os assuntos de cada grupo de matérias estão sendo 
bem definidos no que diz respeito à formação de acervo, à indexação 
e à recuperação da informação?

3. Há uma base de dados para que se formalize o sistema de informação 
na biblioteca onde você atua? Descreva seu funcionamento.

Chegamos, assim, à última unidade desse módulo. Certamente, agora 
ficou mais clara a necessidade de bom atendimento por parte do Técnico 
em Biblioteconomia para suprir as diversas necessidades dos usuários. 
Com isso, amplia-se seu entendimento sobre o papel da biblioteca esco-
lar no desenvolvimento das atividades, em especial nos serviços de refe-
rência, na recuperação e na disseminação da informação.
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Chegamos ao momento final do módulo 16 que tratou do atendimento aos 
usuários da biblioteca escolar. Acreditamos que a caminhada tenha sido agra-
dável e significativa, que todos os temas abordados possam contribuir em sua 
formação humana e profissional. 

Neste módulo, estudamos o atendimento ao público e perfil dos usuários da 
biblioteca escolar, os serviços oferecidos em bibliotecas escolares e dados esta-
tísticos, atendimento aos usuários portadores de necessidades especiais e a 
importância dos serviços de referência, de recuperação e de disseminação.

Propusemos atividades e práticas relacionadas ao atendimento em biblioteca 
escolares, por meio de estratégias e orientando o Técnico em Biblioteconomia 
sobre como se comportar. 

Parabéns por essa etapa vencida! Prossiga em seus estudos, refletindo os versos 
de uma das composições de Almir Sater e Renato Teixeira (Tocando em frente):

  

Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente

Compreender a marcha
E ir tocando em frente.
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