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A biblioteca escolar é um espaço que está diretamente ligado ao incentivo ao
hábito da leitura. Para que haja esse incentivo, o espaço biblioteca necessita ser
adequado, para conseguir formar cidadãos críticos, que possam construir suas
próprias opiniões. Partindo-se desse princípio, as acadêmicas do 7° semestre do
curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande, (FURG),
resolveram realizar a avaliação do serviço e das obras de referencia na biblioteca
Augusto Duprat, da Escola Lemos Jr. Por este ser o mais antigo do Estado e uma
das maiores escolas do Município, optou-se por verificar se as condições da
biblioteca condizem com o tamanho e a importância da instituição de ensino à qual
está vinculada, tendo como o objetivo geral analisar tarefas básicas do bibliotecário
como atendimento e auxílio ao usuário, preparo do material para integrar a coleção,
e objetivos específicos, utilizar a técnica de observação direta e realizar entrevista
com a professora-bibliotecária para poder sugerir ações com a finalidade de
solucionar problemas que acometem a biblioteca.

A coleção de Referência é uma das mais importantes em uma biblioteca,
sobretudo em bibliotecas escolares, pois serve como base para consulta a outras
coleções. Sabe-se porém, que é muito comum que nas bibliotecas brasileiras não
existam obras de referência em número suficiente para um eficaz serviço.  Um forte
motivo para que exista essa deficiência na maioria das bibliotecas é, o alto custo que
essa obras representam para a instituição.

Resolveu-se realizar essa análise por entender-se a necessidade de se
estudar o serviço de referencia em uma unidade de informação para avaliar do ponto
de vista biblioteconômico quais os pontos que necessitam de melhorias e quais são
satisfatórios no desenvolvimento da informação no local, já que, esta unidade
escolar não conta com os serviços de profissionais bacharéis em biblioteconomia.
Metodologia:

Para a realização da avaliação, utilizou-se a técnica da observação direta,
apontando algumas falhas concernentes naquele espaço. A observação foi feita,
enquanto a professora-bibliotecária apresentava a biblioteca às acadêmicas, que
notaram o movimento de alunos, bem como, o tratamento da profissional em relação
aos usuários e as obras de referencia que estavam agrupadas no local, além da
realização de uma entrevista à atendente relacionado ao serviço e as obras de
referencia na biblioteca, como a freqüência da utilização da coleção, fluxo de
usuários, serviço de ajuda, enfim.
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Análise e discussão:
A partir da entrevista e do que foi observado no local, pôde-se perceber que o

serviço de referência prestado pela professora-bibliotecária foi excelente, visto que
essa demonstra-se bastante interessada na satisfação dos usuários, atendendo aos
alunos com atenção e cordialidade.

Em se tratando de problemas, nota-se a deficiência quanto à sinalização do
“espaço biblioteca” na escola, pois a instituição não utiliza recursos que possam
indicar a localização do ambiente.

Entende-se como importante, a realização de um estudo de usuário, com a
finalidade de conhecer as necessidades dos alunos, para que possam melhorar os
materiais, o acesso à informação, e os serviços oferecidos, visando o bem-estar do
aluno. Ao mesmo tempo em que as obras de referencia estão em fácil localização,
elas se encontram conjuntas ao acervo, que é fechado. Seria imprescindível que o
material de referência fosse localizado na sala de leitura, pois podem ocorrer
situações em que os usuários necessitem urgentemente de informações contidas
em dicionários e/ou enciclopédias e nas condições que se encontram, não haverá
possibilidade de consulta rápida.

Adiciona-se às falhas, a política de aquisição aplicada na biblioteca. As
responsáveis aceitam qualquer tipo de doação feita pela comunidade, o que não
seria tão vantajoso para o espaço, pois muitas vezes, o torna um “depósito” de livros
e não um ambiente com uma política definida que se preocupe em atender a
necessidade da demanda.
Considerações finais:

Após a análise realizada sob os pontos relevantes em relação às melhorias
da biblioteca, as avaliações foram levadas ao diretor da escola, sendo então o
trabalho anexado à pasta de reuniões para que fossem discutidas nas tomadas de
decisões sobre as soluções cabíveis aos problemas que acometem à biblioteca.
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