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Resumo: A biblioteca pública é composta por diversos setores que possibilitam o acesso às 

informações. Dentre os setores, destaca-se o Serviço de Referência de Informação, composto 

pelo Serviço de Alerta e Divulgação e a Disseminação Seletiva da Informação (DSI), 

atividades fundamentais em unidades de informação. Objetiva-se fornecer alternativas para 

propor estes dois serviços na Biblioteca Pública Municipal de Marília “João Mesquita 

Valença”, com o intuito de informar a população sobre todos os serviços e projetos existentes 

na biblioteca. A metodologia adotada limita-se ao estudo de caso, recorrendo às técnicas de 

coleta de dados entrevista, observação direta e questionário. Identificou-se os problemas de 

defasagem do Serviço de Alerta e inexistência do serviço de DSI. Propôs o aprimoramento do 

Serviço de Alerta utilizando diversos meios de comunicação e a elaboração de um serviço de 

DSI direcionado ao público jovem-adulto. Conclui-se que, através da proposta, a integração 

dos usuários nos projetos aumenta, assim como a visibilidade da biblioteca e seus serviços 

entre a população mariliense.   

 

Palavras-chaves: Biblioteca Pública. Serviço de Referência de Informação. Serviço de 

Alerta. Disseminação Seletiva da Informação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de biblioteca vai além do tradicional empréstimo de livros. Compreende-

se que a biblioteca é composta por diversas atividades que possibilitam o acesso às 

informações e, neste quesito, destaca-se a biblioteca pública, uma vez que esta deve receber 

a sociedade como um todo e fornecer informações a todos, independentemente do gênero, 

religião, raça, idade, grau de escolaridade, classe social, etc.  

Dentre os tipos de serviços que uma biblioteca pública deve oferecer estão o Serviço 
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de Alerta e Divulgação e a Disseminação Seletiva da Informação (DSI) – inseridos no 

Serviço de Referência da Informação (SRI), que serão desenvolvidos neste trabalho como 

uma proposta de projeto para a Biblioteca Pública Municipal de Marília “João Mesquita 

Valença”, localizada no interior do estado de São Paulo. O projeto tem o objetivo de fornecer 

alternativas para propor melhorias e/ou inovações dos serviços indicados de modo a informar 

constantemente a população sobre todos os serviços, projetos e ações existentes na 

Biblioteca, possibilitando que os usuários potenciais se tornem usuários reais.  

Nesse contexto, propõe-se a implementação de um Serviço de Alerta, pois meios de 

divulgação como jornais, televisão e rádio, ainda que tradicionais em comparação à 

internet, são importantes no que tange à divulgação de serviços, projetos e ações da 

biblioteca pública e podem, efetivamente, propiciar a integração dos usuários com o 

ambiente que, acima de tudo, promove o acesso ao conhecimento e o crescimento cultural 

dos cidadãos marilienses. 

Justifica-se a necessidade do Serviço DSI através de Andrade e Longo (1979), 

abordado por Sampaio e Moreschi (1990), pois tal serviço aumenta o rendimento da 

biblioteca e estimula o trabalho do bibliotecário. Borda (1973), também citado por Sampaio e 

Moreschi (1990), acrescenta que o acesso à informação, por meio da DSI, complementa a 

educação do usuário e o mantém atualizado regularmente sobre seus interesses. Portanto, a 

proposta de um Serviço DSI visa fornecer ao público jovem-adulto, através dos canais de 

informação mais utilizados por ele, informações relevantes e de acordo com seus interesses. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Bueno (2015), a biblioteca pública deve ser dotada de um espaço amplo e um 

acervo diversificado quando comparada a outros tipos de biblioteca, pois atende à demanda de 

toda a comunidade mariliense, além de oferecer um espaço público e possuir um ambiente 

agradável para a leitura e outras atividades (pesquisas em grupos, atividades culturais, 

discussões, estudos, entre outros). O manifesto da IFLA/UNESCO (1994) reafirma as missões 

da biblioteca pública quando trata do acesso à informação e da promoção da cultura para a 

sociedade. 

A organização da biblioteca pública se dá através de diversos setores que prestam 

serviços específicos, dentre eles está o Serviço de Referência da Informação, tema a ser 

discutido e desenvolvido no presente trabalho. Com o advento do livre acesso às bibliotecas 

no final do século XIX, tornou-se necessário um sistema otimizado de classificação do acervo 
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para que facilitasse ao usuário encontrar a informação necessária. O serviço de referência 

surgiu justamente como uma função do bibliotecário para suprir as necessidades 

informacionais do usuário. Segundo Bueno (2015), o objetivo do serviço de referência é a 

mediação entre o usuário e a informação através da assistência do bibliotecário. O 

bibliotecário do serviço de referência é um profissional habilitado a orientar o usuário na 

busca por informação e, ao realizar esta atividade de forma eficiente, permite que a biblioteca 

pública cumpra a sua missão de atender as necessidades informacionais dos seus usuários. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Considerando o delineamento do trabalho, a metodologia é determinada pelo estudo de 

caso. Para Yin (2010, p. 39) o estudo de caso é “um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade [...]”. Portanto, o estudo de caso delimita 

a pesquisa ao estudar - de forma empírica - um determinado fenômeno in loco, aplicando 

técnicas de coleta de dados específicas, a fim de obter informações que auxiliem na 

compreensão do fenômeno.  

Para o desenvolvimento do estudo de caso, foram utilizadas as técnicas de coleta de 

dados entrevista, observação direta e questionário, com o propósito de levantar informações 

quanto aos funcionários e o serviço de referência na Instituição. A entrevista foi aplicada com 

11 funcionários da Biblioteca para identificar a formação profissional, a função desenvolvida 

na Unidade Informacional e como realizam o processo de referência. Quanto à observação 

direta, foram coletadas informações in loco de determinados aspectos da realidade no qual o 

fenômeno está inserido, considerando a percepção sensorial do(s) observador(es) 

(MARCONI; LAKATOS, 2010; MARTINS, 2008). O questionário consiste em um 

instrumento no qual o pesquisador elabora questões para que um determinado grupo de 

pessoas respondam, a fim de identificar características sobre um lugar ou situação, por 

exemplo (VIEIRA, 2009). Logo, o questionário foi aplicado com 4 sujeitos (somente 1 é 

formado em Biblioteconomia), que realizavam diariamente o atendimento ao público.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sob a análise das atividades da Biblioteca Pública Municipal de Marília “João 

Mesquita Valença” foi detectado por meio dos instrumentos de coleta de dados (entrevista e 

questionário), alguns serviços de alerta, tais são: murais, folders, mídias digitais, jornais, 



60 

 

Anais 37º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

11 a 13 de julho de 2019 

Uniassselvi – Brusque/SC 

cartazes, anúncios, entre outros. Neste serviço de alerta, foram identificadas oportunidades de 

melhorias relacionadas à divulgação dos serviços da Biblioteca para atrair usuários, sendo 

eles: a) Mural: Possui dois murais, um fixo e com dimensões pequenas, localizado longe do 

alcance visual dos visitantes, e outro mural móvel, localizado na entrada da Biblioteca, 

dificultando o trânsito de pessoas ao adentrar o ambiente. 

b) Folders: Quando a Biblioteca foi reinaugurada, houve uma breve distribuição de folhetos 

com informações sobre a Biblioteca que eram colocados dentro dos livros emprestados, 

todavia este serviço foi encerrado e atualmente os folders se encontram apenas em cima do 

balcão, sem distribuição por outros meios. 

c) Mídias digitais: Os principais meios de divulgação são a página oficial da Biblioteca no 

Facebook e o perfil no Instagram, nos quais as informações sobre a Biblioteca são 

divulgadas, pois não existe nenhum site próprio com este fim.  

d) Jornal: Apenas o “Projeto Janela Literária” é divulgado uma vez por mês no jornal da 

cidade. 

e) Outros meios: A Biblioteca não utiliza outros meios de divulgação, inclusive cartazes. 

Dentre as oportunidades de melhorias identificadas, a de maior urgência foi: a 

Instituição espera que o usuário vá até ela para então promover a divulgação de suas 

novidades, ao invés de realizar a divulgação por outros meios de comunicação e informação 

para além da Biblioteca. 

Sobre o Serviço de Disseminação Seletiva da Informação (DSI), apesar do interesse da 

Bibliotecária-Chefe em atrair o público jovem-adulto, não existe um serviço efetivamente 

implementado. As possíveis razões para a defasagem do público são: horário restrito devido 

ao trabalho; compromissos; filhos; responsabilidades; ou até mesmo a falta de consciência 

sobre os serviços ofertados pela Biblioteca. Importante ressaltar que as oportunidades de 

melhorias do Serviço de Alerta e Divulgação e os aspectos relacionados ao Serviço DSI 

correspondem às análises dos dados coletados através das entrevistas, observação direta e 

questionário. 

A proposta do serviço de referência se enquadra na terceira linha de atuação sugerida 

por Macedo (1990): Serviço de Alerta e Disseminação da Informação. Para tanto, objetiva-se 

uma divulgação efetiva e permanente para o usuário quanto aos serviços, projetos e ações 

oferecidos, assim como disseminar informações de acordo com os interesses do público 

jovem-adulto, isto é, desenvolver uma disseminação seletiva de informação. Desse modo, foi 

realizado um levantamento de dados sobre os atuais projetos e ações já implementados e os 
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que ainda estão em planejamento, para elaboração de um serviço de alerta que vise alcançar 

um público mais abrangente da comunidade de Marília e atraí-los para a Biblioteca Pública. 

a) Mural: Instalação fixa em local visível para a divulgação de eventos em decorrência na 

Biblioteca ou em outros ambientes culturais, além de campanhas solidárias, etc. 

b) Folders e cartazes: Confecção de folders e cartazes apresentando, de modo sintético, os 

serviços oferecidos, horário de atendimento e contato, e distribuição em pontos estratégicos 

da cidade (terminal urbano, teatro, cinema, instituições de ensino, entre outros). 

c) Mídias digitais: Além das redes sociais Facebook e Instagram, criar um site como um meio 

profissional de divulgação dos serviços oferecidos. 

d) Meios de comunicação: Divulgação periódica sobre serviços, projetos e ações da 

Biblioteca em jornais (semanal), televisão (semanal) e rádio (diário) para atrair a atenção dos 

indivíduos. 

Quanto ao Serviço DSI, a proposta consiste em traçar o perfil público jovem-adulto 

através de um levantamento de dados e desenvolver estratégias para atraí-los, levando em 

conta sua rotina, atividades cotidianas, entre outros. Desse modo, deve-se utilizar um 

questionário bem elaborado e especialistas para aplicá-lo, em pontos estratégicos na cidade. 

Com esta técnica, é possível traçar uma lógica dos perfis e retratar fielmente os interesses do 

público em questão, para selecionar as informações necessárias que contribuirão para atrair o 

público à Biblioteca. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os benefícios que o Serviço de Alerta e Divulgação e DSI podem trazer para a 

Biblioteca Pública Municipal de Marília são o aumento da participação da comunidade 

mariliense nos serviços, projetos e ações, trazendo-os, consequentemente, para dentro do 

ambiente. Tal fato pode incentivá-los a utilizar outros serviços que a Biblioteca oferece, além 

da maior participação da população no desenvolvimento de novos projetos ou no 

aperfeiçoamento daqueles já existentes. Em síntese, através do Serviço de Alerta e DSI, as 

informações chegam ao público de forma eficaz, possibilitando que usuários potenciais se 

tornem, de fato, usuários da Biblioteca.  
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