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RESUMO  

 

O presente trabalho trata sobre o processo de mediação da informação nas 

bibliotecas públicas da cidade de Aracaju – Sergipe, e teve como ponto de partida a 

seguinte problemática: como se dá a disseminação e a mediação da informação a 

partir do trabalho dos bibliotecários em bibliotecas públicas de Aracaju? A partir daí, 

o objetivo geral foi verificar a contribuição do bibliotecário mediador da informação 

nas bibliotecas públicas de Aracaju – SE na promoção da disseminação da 

informação junto aos usuários. Os objetivos específicos foram: compreender a 

relação entre a mediação da informação e a disseminação da informação; verificar a 

formação e a atuação do bibliotecário e seu papel mediador nas bibliotecas públicas; 

observar os tipos e os recursos de mediação e disseminação da informação 

adotados pelos bibliotecários. Foi realizada pesquisa bibliográfica com os teóricos da 

área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, e realizadas entrevistas com 

bibliotecárias de três bibliotecas públicas municipais: a Biblioteca Clodomir Silva, a 

Biblioteca Ivone Menezes Vieira e a Biblioteca Mário Cabral. Observou-se que a 

mediação da informação ajuda o profissional bibliotecário no trabalho com os 

usuários e que esse processo contribui para a disseminação da informação na 

biblioteca. 

Palavras-chave: Mediação da informação. Disseminação da informação. Biblioteca 

Pública. Biblioteconomia e Documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper deals with the process of mediation of information in public libraries in the 

city of Aracaju - Sergipe, and had as its starting point the following problem: how is 

the dissemination and mediation of information from the work of librarians in public 

libraries from Aracaju? From there, the general objective was to verify the 

contribution of the information mediation librarian in the public libraries of Aracaju - 

SE in promoting the dissemination of information to users. The specific objectives 

were: to understand the relationship between information mediation and information 

dissemination; verify the education and performance of the librarian and their 

mediating role in public libraries; observe the types and resources of mediation and 

dissemination of information adopted by librarians. Bibliographic research was 

conducted with theorists in the area of Library and Information Science, and 

interviews were conducted with librarians from three municipal public libraries: the 

Clodomir Silva Library, the Ivone Menezes Vieira Library and the Mário Cabral 

Library. It was observed that mediation of information helps the librarian in working 

with users and that this process contributes to the dissemination of information in the 

library. 

Keywords: mediation of Information. Dissemination of information. Public Library. 

Library and Documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1 Imagem do prédio da Biblioteca Clodomir Silva.............................. 40 

Figura 2 Imagem do prédio da Biblioteca municipal Ivone de Menezes 

Vieira................................................................................................ 

 

42 

Figura 3 Imagem do prédio da Biblioteca Mário Cabral.................................. 43 

Figura 4 Imagem da Biblioteca Mário Cabral.................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  Interação Usuário/biblioteca............................................................. 47 

Gráfico 2  Ações de mediação voltadas ao usuário nas Bibliotecas Públicas 

de Aracaju......................................................................................... 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVISTURAS E SIGLAS 

 

BICEN   Biblioteca Central 

BP   Biblioteca Pública 

DI   Disseminação da Informação 

DSI   Disseminação Seletiva da Informação 

FUNCAJU   Fundação Cultural Cidade de Aracaju  

IFLA   Federação Internacional de Associações de Bibliotecários 

SE   Sergipe 

SNBP   Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

UNESCO   Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................. 10 

2 A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO.................................................................. 13 

2.1 Serviço de Referência e Mediação da Informação...................................... 17 

3 A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ESPAÇOS INFORMACIONAIS 21 

4 A BIBLIOTECA PÚBLICA E SUA FUNÇÃO SOCIAL.................................... 29 

5 METODOLOGIA............................................................................................... 37 

5.1 Biblioteca Municipal Clodomir Silva............................................................. 39 

5.2 Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira............................................ 41 

5.3 Biblioteca Pública Mario Cabral.................................................................... 42 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO: os discursos sobre a Mediação da 

Informação nas Bibliotecas Públicas de Aracaju....................................... 

 

45 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................. 58 

 REFERÊNCIAS................................................................................................ 61 

 APÊNDICE A – Roteiro de entrevista........................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

O profissional bibliotecário trabalha com uma das ferramentas mais importantes para 

a sociedade: a informação, ferramenta essa que transforma qualquer ser humano 

através do seu acesso e uso que podem se dar a partir da leitura.  

O acesso à informação pode ser feito através de práticas de incentivo à leitura como 

também de ferramentas que ajudem a difusão desse acesso, de modo que a 

informação possa ser colocada para os usuários não apenas para promover a 

leitura, mas também para que possa entender e com isso disseminar o que 

aprendeu. 

A mediação da informação tem despertado o interesse na pesquisa em 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, em especial por permitir a compreensão 

dos aspectos que envolvem a açãodo profissional da informação bibliotecário em 

seu fazer diário nas bibliotecas e outras unidades de informação no trabalho com a 

informação voltada ao usuário. 

A mediação da informação é um processo importante para a disseminar a 

informação de forma correta e não apenas o profissional bibliotecário, eixo principal 

deste trabalho, mas outros profissionais que trabalham com a informação podem 

mediar a informação a quem necessitar. 

Nesse contexto o tema deste trabalho aborda “A Mediação da informação nas 

Bibliotecas Públicas de Aracaju-Sergipe”, cujo foco está centrado na mediação da 

informação dos profissionais desses estabelecimentos para com os usuários. Tal 

interesse foi impulsionado pelo seguinte questionamento: como se dá a 

disseminação e a mediação da informação a partir do trabalho dos bibliotecários em 

bibliotecas públicas de Aracaju?  

Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é verificar a contribuição do 

bibliotecário mediador da informação nas bibliotecas públicas de Aracaju – SE na 

promoção da disseminação da informação junto aos usuários. Os objetivos 

específicos são: compreender a relação entre a mediação da informação e a 

disseminação da informação; verificar a formação e a atuação do bibliotecário e seu 

papel mediador nas bibliotecas públicas; observar os tipos e os recursos de 

mediação e disseminação da informação adotados pelos bibliotecários.  
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Como futuro bibliotecário, percebe-se a necessidade de desenvolver uma pesquisa 

que busque entender como ocorre a mediação da informação nas bibliotecas 

públicas de Aracaju – SE, contribuindo indiretamente para a melhoria do acesso à 

informação por parte dos usuários. 

O trabalho traz informações importantes para que, a partir daí, o profissional perceba 

o papel que a mediação exerce hoje no campo biblioteconômico e possa contribuir 

para que outras bibliotecas ou centros de informação possam praticar o processo de 

mediação nas suas instituições. 

No trabalho foram apresentados conceitos e estudos sobre a disseminação da 

informação e como esse processo ajuda no acesso à informação, e também como 

através de uma mediação com qualidade a disseminação da informação pode ser 

realizada de forma mais eficaz para um público cada vez mais exigente e que busca 

informação de forma clara e rápida. 

Foi discutido o conceito de biblioteca pública, unidade que foi escolhida como lócus 

principal desse estudo, e como esses centros de informação estão lidando com as 

mudanças conceituais e tecnológicas que os cercam.  

Esta pesquisa desenvolvida no âmbito das bibliotecas públicas tem o intuito de 

contribuir para a melhor visibilidade do trabalho dos bibliotecários e desenvolver 

ações de mediação nas bibliotecas de forma a agregar o usuário no contexto não 

apenas do acesso, mas principalmente do uso da informação e na formação da 

cidadania. Por último, a intenção é, com a contribuição escrita, dar voz aos 

profissionais das bibliotecas públicas da cidade de Aracaju e observar seu cotidiano 

como mediadores da informação. 

O trabalho está dividido em cinco partes, onde na primeira apresenta-se a 

introdução que contempla o tema, o problema, os objetivos e a justificativa. Já na 

segunda parte será exposto o referencial teórico, onde são apresentados os pontos 

de vista dos pesquisadores sobre os temas debatidos nesta etapa, que são: a 

mediação da informação, com subseção que fala sobre os serviços de referências e 

a mediação da informação, a disseminação da informação e o conceito e historiada 
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biblioteca pública. Na terceira etapa está a metodologia do trabalho onde se mostra 

como foi situada da pesquisa diante do problema e objetivos elencados.  

Logo após são trazidos os resultados e a discussão, onde são debatidas as 

respostas dadas pelas profissionais bibliotecárias das bibliotecas estudadas, essas 

respostas são analisadas através das entrevistas que foram feitas para, a partir daí, 

buscar a resolução do tema proposto, relacionando com estudos já feitos sobre o 

tema. Por fim, a conclusão final do trabalho, onde são colocadas as questões do 

trabalho a fim de responder se os objetivos foram alcançados e, enfim, mostrar o 

processo de mediação das bibliotecas públicas de Aracaju. 
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2 A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Com o aumento da disseminação da informação perante uma geração que necessita 

a todo instante de conhecimento e aperfeiçoamento em seu cotidiano, o bibliotecário 

tornou-se um profissional com maior importância para o gerenciamento e a 

mediação de informações. Sua missão, como coloca Ortega y Gasset (2006, p. 13), 

é “ao exercer uma profissão, compromete-se a fazer o que a sociedade necessita. ”. 

A mediação é uma temática de pesquisa em crescimento na área da Ciência de 

Informação e da Biblioteconomia. Frequentemente são criados grupos para 

pesquisar e analisar sobre esse tema, onde se destacam os estudos sobre o 

processo de mediação, queengloba váriosatores, dispositivos e ambientes (FIALHO; 

NUNES; CARVALHO; 2007).  

Segundo Nunes (2015, p.88): 

O termo mediação decorre do latim mediatio, mediationis, entendido como 
intervenção com que se busca produzir um acordo. A mediação implica em 
intervenção, e aparece nos dicionários ligada ao ato ou efeito de mediar, 
termo também utilizado no jargão do Direito para significar as situações que 
envolvem intervenção judicial.  

 

Muito se discute sobre a mediação na Ciência da Informação, principalmente pelas 

mudanças que ocorrem no campo com o passar do tempo. Essas mudanças ficaram 

mais claras com os estudos que os profissionais e pesquisadores começaram a 

realizar sobre os usuários e sobre qual seria a melhor forma de transmitir o 

conhecimento sem que o leitor perca sua individualidade de pensar e entender sobre 

a informação (NUNES; CARVALHO; COUZINET, 2014).  

O termo “mediação da informação” é tratado por Almeida Júnior (2009, p. 46) como: 

Mediação da Informação é toda ação de interferência - realizada pelo 
profissional da informação -, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; 
singular ou plural; individual ou coletiva; que propicia a apropriação de 
informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade 
informacional. 

O processo de mediação da informação compreende ações no campo social a partir 

de motivações individuais e/ou coletivas. Dessa forma, entende-se que a mediação 
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não compreende apenas um procedimento técnico ou prático, deve ser visto dentro 

do seu amplo desenvolvimento para a informação (ALMEIDA, 2012, p. 87).  

A mediação da informação não se limita apenas a ouvir as necessidades 

informacionais do usuário, mas sim, ajudá-lo a compreender o objetivo principal da 

informação e levá-lo a um entendimento sobre ela, tanto na interação quando na 

necessidade da busca. Com o avanço da tecnologia e a expansão da internet, a 

busca pela informação passou por uma mudança importante, fazendo com o que o 

usuário possa realizar uma busca própria, porém a interação humana nesse 

processo de mediação realizada pelo profissional bibliotecário torna o processo mais 

efetivo (SOUTO, 2010). 

O bibliotecário através de um processo de mediação com o usuário, pode orientá-lo 

de maneira que a busca possa ser feita por conta própria e que a interação entre os 

dois seja de forma mais rápida. Através desse processo, pode-se desenvolver a 

competência do usuário na busca pela informação, de modo que tenha êxito nessa 

busca.  

Kuhlthau (1993, p. 128) define mediação como sendo: 

Intervenção humana para assistir a busca da informação e aprendizagem a 
partir do acesso à informação e uso, sendo que o mediador é uma pessoa 
que ajuda, guia, orienta e intervém no processo de busca de informação de 
outra pessoa.  

 

O usuário chega a uma unidade de informação com dúvidas e certezas sobre o que 

deseja pesquisare o mediador entra nesse processo para garantir que o usuário 

consiga encontrar uma maior parte possível da informação desejada.  

O mediador pode sanar as dúvidas de seus usuários de diversas formas, 
como identificando as informações que já possui, organizando essas 
informações de forma coesa e de facilidade e identificando junto ao usuário 
a melhor forma de expandir essa busca e excelência na recuperação da 
informação que seria o produto final. (KUHLTHAU, 1991, p. 362 apud 

SOUTO, 2010, p. 79).  

 

O mediador exerce um papel importante na disseminação da informação aos 

usuários, minimizando as incertezas que esses usuários trazem e 

consequentemente permitindo compreender o tema de uma forma mais ampla, 
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passando pelas etapas de busca até conseguir chegar à informação necessária. 

Muitas vezes o usuário aparece com um tema amplo do que deseja em termos de 

informação, mas o profissional, ao escutá-lo, poderá entender suas incertezas e 

guiá-lo da melhor maneira a identificar o ponto principal de sua pesquisa e elucidar a 

necessidade da informação.  

Régimbau (2011) descreve a mediação como: 

um dos conceitos fundamentais do domínio da Ciência da Informação, como 
uma conjunção de etapas utilizadas no processo de recuperação da 
informação. Ampliando a noção que considera a mediação como um 
movimento mecânico entre emissor e receptor. (RÉGIMBAU, 2011 apud 

NUNES; CARVALHO; COUZINET, 2014, p. 7) 

Conforme Santos (2013), a mediação da informação pode ser dividida em três fases, 

tais como: 

a fase da geração da informação; o momento da organização; e a 
disseminação da informação. É um processo que engloba diversas 
modalidades de ação e seu objetivo sé alcançado quando ocorre a 
transferência da informação para o usuário, a fim de que ele possa gerar um 
novo conhecimento ou reformular o conhecimento adquirido. 

No âmbito da Ciência da Informação, os estudos sobre mediação relacionaram-se, a 

princípio, com a área da ciência cognitiva; essa relação se deu através do conceito 

central que é a apropriação do conhecimento pelos usuários (ROZADOS, 2003, p. 

87 apud NUNES, 2015, p. 86).  

Já Nogueira e Bernardino (2018, p.47-48), partem do pressuposto que: 

A mediação da informação está presente em todos os processos do fazer 
bibliotecário, uma vez que podemos encontrá-la nos serviços de 
desenvolvimento de coleções, serviço de referência, disseminação seletiva 
da informação, processamento técnico, balcão de atendimento, auxílio a 
bases de dados, na sinalização do ambiente, dentre muitos outros. 

O bibliotecário, como o mediador da informação do século XXI, deve estar inserido 

na nova realidade cultural e social para, com isso, conseguir exercer sua função de 

forma coesa e com êxito, sendo necessário um maior grau de clareza e competência 

perante os usuários durante a mediação (BARROS, 2003). O mediador deve estar 

preparado para entender os anseios dos usuários e também incentivá-los a exercer 

a prática da leitura com maior frequência, onde será de grande ajuda social e 
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cultural para o desenvolvimento intelectual apropriação da informação pertinente às 

necessidades de cada usuário.  

No Século XXI o papel do mediador é de grande valia devido ao aprimoramento da 

tecnologia e consequentemente aos avanços da internet que trouxe um aumento no 

aparato de informação, que a todo o momento ocasiona muitas dúvidas para os 

usuários, principalmente os que não possuem o hábito da leitura e a competência 

com o uso das tecnologias.  

A atuação do profissional bibliotecário na mediação é de grande importância para 

disseminação da informação (NASCIMENTO, 2017). O profissional intervém nesse 

contexto para que ocorra sucesso na busca da informação que o usuário deseja. 

Essa interferência pode ser observada desde o início da mediação até a conclusão 

do processo quando da recuperação de forma coesa, clara e mais rápida possível. 

A mediação da informação é um processo que envolve bibliotecário e usuário na 

busca pela informação e essa mediação pode ser feita de várias formas, tanto em 

via oral como escrita. O papel do profissional bibliotecário é importante no sentido de 

tornar possível a disseminação e a apropriação da informação, de forma que não 

haja prejuízo para o usuário (SANTOS NETO; ALMEIDA JUNIOR, 2015). 

O bibliotecário mediador possui um papel importante na nova gerência das 

bibliotecas, gerindo de forma clara e eficaz, e como ela levará a informação aos 

seus usuários, pois sua maior missão é proporcionar informação para sua clientela e 

será necessário que o profissional esteja preparado e seja proativo para conseguir 

exercer sua função da melhor maneira possível (NOGUEIRA; BERNARDINO, 2018).   

O mediador também pode atuar para ajudar o usuário a encontrar-se como leitor. 

Porém, a função do mediador não está restrita à leitura, e sim pode-se estender aos 

demais serviços informacionais. 

Portanto, a mediação da informação é o ato de interferência do profissional da 

informação de forma que venha beneficiar as pessoas que precisam da informação, 

mas, conforme Almeida Júnior(2009), deve-se preocupar para que não ocorra a 

manipulação por parte do profissional bibliotecário. Por isso, deve-se ter cuidado ao 
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gerir essa interferência no processo de mediação, já que é quase impossível não 

bloqueá-la. 

Segundo Almeida Júnior (2003, p. 64), a mediação:  

Permite uma relação entre usuário e biblioteca, mas para isso é necessário 
o conhecimento prévio do usuário e a adequação das características, 
peculiaridades, interesses e necessidades do público atendido com os 
mecanismos, ferramentas e técnicas apropriadas para que, efetivamente, se 
atinja os objetivos do serviço. 

 

A mediação, segundo Almeida Junior (2009), pode ser implícita ou explicita, pois ela 

não se restringe apenas aos serviços de referência onde ocorre a mediação 

explícita, mas sim em todas as áreas da biblioteca onde ocorre o trabalho técnico do 

profissional, caracterizando a mediação implícita.  

Desde o armazenamento e processamento durante a parte técnica, sem a 

necessidade do usuário, a mediação implícita ocorre. Quando há a oferta de 

serviços diretamente ao usuário, quando o mediador vai orientar o indivíduo na 

buscar pela informaçãoocorre a mediação explicita (ALMEIDA JUNIOR, 2009). 

Mesmo com as modificações que houve dentro das bibliotecas, a função do 

profissional bibliotecário mediador continua sendo a mesma e o conceito 

biblioteconômico não foram esquecidos, tratando do desenvolvimento dos acervos e 

preservação dos documentos escritos e digitais (TAMMARO; SALARELLI, 2008).  

2.1 Serviço de Referência e mediação da informação 

Segundo Côrte e Bandeira (2011), o serviço de referência deve ser organizado a fim 

de atender as necessidades dos usuários, proporcionando condições aos 

bibliotecários de atender essas necessidades. 

O serviço de referência surge a partir do crescimento das bibliotecas, pois no início 

as bibliotecas eram pequenas e os profissionais que nela trabalhavam conheciam 

com propriedade cada obra de seu acervo, porém com o aumento do tamanho das 

bibliotecas e o aumento da alfabetização da população, um número maior de 

pessoas leitoras passou a procurar as bibliotecas. Além disso, os sistemas de busca 

antes baseados no autor tiveram que acompanhar as mudanças nas bibliotecas e o 
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surgimento das bibliotecas públicas, sendo necessário encontrar algo que pudesse 

ajudar na busca da informação que já não podia mais se restringir apenas por autor 

e sim assunto, ganhando um enfoque maior na classificação. Esses são alguns 

elementos que marcam o surgimento do serviço de referência nas bibliotecas 

(GROGAN; LEMOS, 1995).  

Segundo Accart e Lemos (2012, p.3-4) o “serviço de referência abrange certo 

número de atividades e competências com a finalidade de oferecer um serviço a um 

determinado público, em geral uma resposta a uma pergunta”. 

O serviço de informação precisa estar adequado ao que a comunidade necessita e 

só é possível, mediante a realização de estudo de usuários e estudo da necessidade 

da demanda que é procurada pela comunidade, onde se observa o papel do 

profissional bibliotecário para realizar esses estudos (TARGINO, 2006).  

O conceito de Serviço de Referência pode ser descrito como o “processo de 

identificar as necessidades de informação de um utilizador, facultar-lhe o acesso aos 

recursos e fornecer-lhe apoio apropriado para satisfação das suas necessidades.” 

(FERREIRA, 2004, apud ALVES; VIDOTTI, 2006, p. 3).  

Com o surgimento do serviço de referência surge também a figura do bibliotecário 

de referência, que poderá dar ao usuário uma maior noção da informação que é 

desejada e, com isso, disseminar uma maior quantidade e qualidade de 

informações. Porém, o serviço de referência surgiu não apenas para essa finalidade 

e sim, também, organizar a biblioteca de maneira eficiente e junto com a 

classificação a fim de permitir o uso da maioria dos conteúdos disponíveis na 

biblioteca (GROGAN; LEMOS, 1995).  

O profissional de referência tem um papel importante na disseminação da 

informação, pois é ele quem recebe o usuário e busca orientá-lo da melhor maneira 

possível de forma clara para que não o deixe mais confuso e de modo que possa 

colocar todo seu empenho na resolução da situação problema. É um profissional 

que precisa ouvir bem o que o usuário deseja e buscar adquirir novas informações 

do próprio usuário e, a partir desses elementos obtidos, poderá mediar a informação 

para encontrar as respostas apropriadas (ACCART; LEMOS, 2012).  
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O serviço de referência é um processo importante para o melhor desenvolvimento 

de uma biblioteca e quando o bibliotecário possui esse serviço e usa de forma eficaz 

a busca pela informação fica mais fácil. Através da referência, o profissional 

consegue fazer uma interação maior entre as pessoas de forma que consiga mediar, 

auxiliar e com isso disseminar a informação.  

O serviço de referência em bibliotecas universitárias ajuda e orienta os alunos no 

desenvolvimento de seus trabalhos, busca por referências que necessitam e são o 

elo da biblioteca com os indivíduos, esse conceito pode ser colocado também para 

as bibliotecas públicas. Esse serviço ainda é responsável pela imagem que a 

biblioteca dissemina para a sociedade e necessita ter um profissional capacitado 

para levar tais serviços com praticidade e veracidade aos usuários (CÔRTE; 

BANDEIRA, 2011, p. 106).  

Accart e Lemos (2012, p. 7) citando Green (1876), definem as quatro missões do 

profissional de referência: 

 ajudar os usuários a compreender o funcionamento da biblioteca; 

 responder as perguntas dos usuários; 

 ajudar os usuários a selecionar as obras boas; 

 promover e personalizar os serviços da biblioteca. 

O serviço de referência serve “Para ressaltar e valorizar tanto a instituição e as 

coleções que possui, quanto às competências dos profissionais por elas 

responsáveis. Ele constitui o elo essencial entre o usuário e a informação (ACCART; 

LEMOS, 2012, p. 4).  

Segundo Grogan e Lemos (1995), o serviço de referência ajuda na organização da 

informação da biblioteca e auxilia qual será a melhor maneira de buscar essa 

informação, já que se o usuário não tiver um conhecimento prévio de como buscar a 

informação, muitas vezes não consegue êxito e com isso sai frustrado da biblioteca; 

daí entra o profissional bibliotecário de referência para orientar o usuário nas formas 

de buscar informação e obter maior êxito. 

Trata-se de um serviço muito amplo e os requisitos para seu bom desempenho vão 

muito além de qualquer tentativa de qualificar diretrizes para o seu trabalho. Mais do 

que qualquer habilidade técnica, a razão de sua função deve estar voltada, 
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essencialmente, para as pessoas, sendo a vocação natural para ouvir e orientar, a 

base de todo o processo de referência (SILVA, 2005, p. 40).  

Pode-se dizer que o serviço de referência é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de uma biblioteca ou centro de informação, e o profissional 

bibliotecário de referência possui um papel primordial na disseminação da 

informação para o usuário. Silva (2005, p. 33) informa “que esse profissional é um 

mediador da informação dentro do estabelecimento.” Essa mediação deve ser feita 

de forma que leve o usuário a conseguir sanar as suas dúvidas de forma rápida e 

com clareza nas informações. Nesse caso, o bibliotecário de referência será o 

mediador entre a biblioteca e seus usuários, já que é o profissional que está mais 

próximo dos usuários.  

Segundo Grogan e Lemos (1995, p. 14): 

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

Almeida Junior (2003, p. 39) apresenta o serviço de referência e informação em 

bibliotecas públicas como “um espaço em que se realiza a relação usuário-

informação”,onde a biblioteca pública pretende auxiliar os usuários e não apenas 

transmitir informações já postas em livros ou enciclopédias, com a tarefa restrita a 

copiar.  

Almeida Júnior (2003, p. 50) conceitua serviço de referência como sendo: 

O serviço fim da biblioteca [...], é o espaço onde dá, efetivamente, a 
interação entre a necessidade informacional do usuário e a informação que 
a atendem responde e satisfaz. É exatamente nesse serviço que todo o 
trabalho do bibliotecário se concretiza.  

É pertinente ao profissional bibliotecário desenvolver alternativas que disponibilizem 

um melhor serviço e informações em sua unidade; para isso, além de oferecer 

serviços inovadores, deve priorizar a divulgação dos mesmos, como pode ser 

observado na próxima seção, onde será abordado o processo de disseminação da 

informação.   
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3 A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ESPAÇOS INFORMACIONAIS 

Como advento da escrita,observou-se um aumento na circulação de informações. 

Com o passar dos séculos foram criadas novas ferramentas para que essa 

circulação fosse cada vez mais clara e rápida. A informação passou desde a mente 

humana, desenhos em paredes rupestres, pergaminhos e demais suportes até o 

surgimento da imprensa e das bibliotecas, adquirindo um papel fundamental na vida 

das pessoas e das organizações.  

A arte de disseminar nas bibliotecas ganhou maior força com o surgimento do 

Iluminismo, pois nesse período das luzes o acesso à informação ganhou novo 

impulso, mas desde a antiguidade, como por exemplo, emRoma, que já possuía 28 

bibliotecas no século IV a.C. e já fazia o serviço de empréstimo, nota-se a 

importância das bibliotecas para a guarda da informação e do conhecimento 

(CARVALHO, 2006). Nas bibliotecas da Idade Média o sentido mais forte era de 

guarda e proteção dos livros e só posteriormente esse paradigma, denominado 

custodial, foi superado, objetivando o acesso à informação. Com o avanço da 

internet o processo de disseminação ficou mais frequente (KOWALSKI; MAYBURY, 

2010, apud SOUTO, 2010).  

 A sociedade vive em completa transformação todos os dias e as bibliotecas, como 

também os profissionais que nelas trabalham, precisam seguir essa evolução e 

buscar mecanismos para disseminar a informação para seus usuários. A 

disseminação da informação tem como objetivo difundir o conhecimento para que se 

torne cada vez mais acessível a todos os tipos de público (VIEIRA, 2014). A 

informação leva o indivíduo a entender melhor seu lugar na sociedade e com isso 

perceber que suas decisões podem afetar sua vida no cotidiano e ao seu redor. 

Através da busca pela informação pode-se entender como vivemos no mundo em 

comunidade e como indivíduos são capazes de pensar e agir.  

A Disseminação da Informação (DI) é importante para quaisquer usuários que 

necessitam de informação, tornando-se pertinente às pessoas, e agregando valor e 

importância para quem a necessita.  
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Segundo Vieira (2016, p. 70), a disseminação da informação significa difundir, 

espalha a informação, para que se torne acessível a quem dela necessite. São 

necessárias mudanças na sociedade no tocante aos centros de informações para 

que a disseminação da informação seja possível, e utilizar todos os meios e 

recursos disponíveis para com isso explorar ao máximo a informação para ser 

entregue ao usuário (VIEIRA, 2016). 

As bibliotecas são espaços para disseminação da informação e com ela a identidade 

de um povo. Santos (2016) explica: 

As bibliotecas são importantes por serem espaços de disseminação da 
informação, e por se constituírem também como espaços de memória e 
identidade de um povo. Desde seu surgimento elas vêm acumulando 
elementos culturais para preservação da memória (SANTOS, 2016, p. 15-
16).  

A informação está inserida na carta magna brasileira, mas a falta de políticas 

públicas que garantam melhor acessoà informação barra a expansão do 

conhecimento e o direito dos cidadãos em acessar uma informação e utilizá-la para 

melhorar sua qualidade de vida (BARROS, 2003).  

A Constituição Brasileira destaca que todas as pessoas têm direito à informação, 

cultura, educação, memóriaetc.Desta maneira, é importante que o processo de 

disseminar uma informação ocorra de forma prática e coesa para, assim, haver uma 

verdadeira democratização no acesso à informação (VIEIRA, 2016).    

Conforme Romani e Borszcz (2006, p. 69-70), entende-se disseminação da 

informação como: 

A forma de divulgação continua e regular das informações ou materiais 
recebidos pelas unidades de informações, seja por meio de serviço de 
alerta, elaboração de boletins informativos e sumários correntes, a fim de 
levar ao conhecimento dos usuários as informações de seu interesse. 

A democratização do acesso à informação é relevante para a construção e a 

validação de políticas direcionadas à informação (VIEIRA, 2014). Quando as 

pessoas possuem livre escolha para buscar informações, em espaços de leitura, 

jornais, bibliotecas, e alcançam o significado que elas representam para si mesmas, 

podem atuar exercendo sua cidadania e contribuir para o desenvolvimento do lugar 

em que vivem.   
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Com os avanços das tecnologias no século XXI, os meios de comunicação 

conseguem disseminar informações de modo rápido e dinâmico, e os profissionais 

da informação precisam estar preparados para acompanhar esse progresso e, por 

isso, a qualificação profissional e as formações continuadas são tão importantes. 

(BARROS, 2003, p. 30) 

A partir das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), a disseminação da 

informação se processa a partir da oferta da informação e não somente pela 

demanda, como cita Carvalho (2006). A mesma autora ainda notifica que a DI está 

articulada ao uso da informação e pode introduzir mudanças nos comportamentos 

de busca e apropriação da informação.  

Com o avanço das tecnologias no Brasil, que datam a partir do ano de 1970 do 

século passado, a sociedade fica dependente do seu uso e necessita de 

profissionais capacitados para atuar a gestão da informação (SOUTO, 2005). As 

mudanças causadas por esses avanços causam um impacto perante os 

profissionais bibliotecários, profissionais esses que possuem o poder de 

transformação, e que precisam buscar novas ferramentas para ajudar tanto na 

mediação como também na disseminação da informação em mecanismos digitais.  

Como avanço das TIC, a maneira como o bibliotecário via sua profissão precisou ser 

revista, agora buscando olhar através de uma maneira organizacional e 

administrativa na era da informação pela qual a sociedade vive em constantes 

mudanças. (CASTELLS, 2008) 

Ainda no tocante às TIC e como elas mudaram a jeito de gerir uma biblioteca de 

qualquer tipo, no caso desse estudo as bibliotecas públicas, essas podem, através 

de uma gestão da informação, ter um maior aproveitamento sobre a disseminação 

da informação. Esse assunto é explanado no trabalho de CARVALHO (2017, p. 10-

11): 

Com a evolução, a gestão da biblioteca, que antes era centrada na 
organização e armazenamento do acervo, passou a focar na organização e 
disseminação da informação. A turbulência da vida moderna tornou os 
tranquilos usuários das 11 bibliotecas em agitados e imediatistas 
pesquisadores, obrigando a biblioteca a se preocupar com um sistema que 
atenda as solicitações por informações através da rede de computadores. 
Neste sentido, os profissionais da informação começam a se preocupar com 
um software de gestão de bibliotecas que interligue o processo de 
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aquisição, catalogação, indexação, classificação, catálogo online, a todos os 
serviços inerentes ao processo de circulação, gestão e avaliação da 
coleção. (CARVALHO, 2017, p.10-11).  

Para Miranda (2005, p. 48): 

A disseminação da informação passa por dois aspectos: a capacidade das 
bibliotecas de selecionar, adquirir, organizar e prestar serviços referentes a 
uma coleção física de documentos, tradicionalmente denominada 
disponibilidade documentária; e acessibilidade documentaria, é a 
responsável pela organização de serviços de busca para o atendimento do 
usuário.  

Esses aspectos mostram a maneira pela qual as bibliotecas podem disseminar as 

informações para seu público. Nessa perspectiva, ao formar um plano com vistas a 

promover a disseminação da informação, essa função terá maiores chances de 

sucesso numa biblioteca pública. 

Atualmente são diversos os meios usados para disseminação da informação. Os 

dois principais são os impressos, tais como livros, revistas, jornais, dentre outros, e a 

internet, ferramenta financeiramente mais econômica e de maior alcance para o 

público que necessita de informação.  

Segundo Vieira (2016, p. 71),“A internet é hoje o principal veículo de disseminação 

das informações das instituições de modo geral, porém o usuário pode dispor de 

outras formas de acesso às informações.”. 

O potencial tecnológico existente na atualidade sustentará o amplo acesso à 

informação, e esse acesso conduzirá de formas variadas aos diferentes tipos de 

informação como textuais, sonora, visual etc. (MARCHIORI, 2002, p. 72).  

As diferentes correntes que abordam a disseminação da informação conceituam o 

tema e apresentam como ela pode ser desenvolvida com os usuários. Lara e Conti 

(2003, p.27) fazem a seguinte consideração sobre a disseminação da informação:  

Falar em transferência da informação via serviços de disseminação de 
informações – distribuição física ou virtual de documentos e dados – supõe 
considerar que os benefícios dessa ação se relacionam diretamente às 
possibilidades de geração do conhecimento. Caso contrário, há apenas 
divulgação unilateral que atinge heterogeneamente o conjunto da 
sociedade. 
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Souto (2010) apresenta como uma possibilidade a disseminação seletiva da 

informação (DSI). Segundo o autor, a disseminação seletiva pode abranger tanto o 

indivíduo como um grupo que possua necessidades informacionais, definindo-a 

como: 

Entende-se a disseminação seletiva das informações como aquele processo 
que a partir do perfil individual ou de grupo, identificado explicita ou 
implicitamente, encaminha, exibe e/ou disponibiliza, aos usuários, um 
pacote informacional, resultante da seleção – realizada por meio de ação 
humana, de um sistema automatizado ou da combinação de ambos – a 
partir da comparação dos perfis dos usuários com os recursos 
informacionais disponíveis (SOUTO, 2010, p. 11). 

 

A disseminação seletiva da informação possui características diferentes por ser 

especializada, podendo abranger qualquer tipo de informação e servindo para 

segmentação de públicos em seus propósitos. Pode ser considerada especializada, 

pois enfoca perfis específicos de usuários da informação (BARROS, 2003).  

A DSI divulga informações selecionadas ou materiais de áreas especificas, e possui 

como atribuições desde recuperar as informações de interesse dos usuários em 

livros, notícias, artigos etc. até organizar e divulgar informações selecionadas nos 

meios informativos para os usuários (ROMANI; BORSZCZ, 2006). Ao disseminar 

umainformação, o profissional mostra às pessoas o seu direito à opinião, à cultura e 

principalmente o direito à informação como está citado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948): 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras. [...] 1) Toda pessoa tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de usufruir das artes e de participar do 
processo cientifico e de seus benefícios. 2) Toda pessoa de tem direito a 
proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer 
produção cientifica, literária ou artística da qual seja autor.  

 

Ainda sobre a disseminação da informação como direito de qualquer cidadão, a 

Federação Internacional de Associações de Bibliotecários – IFLA, diz que: “A 

liberdade de acesso à informação, de suporte e fronteiras, é uma responsabilidade 
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primordial do bibliotecário e dos profissionais da informação.”(IFLA, 2002, p. 3 apud 

CRUZ, 2016, p. 23). 

A disseminação da informação não é neutra; envolve uma carga ideológica de risco, 

mas que não permite a inanição ou a indiferença (BARROS, 2003).  Essas palavras 

do autor mostram que o profissional bibliotecário possui um papel importante no 

processo de disseminar e que, quando se fala em informação, é necessário que ele 

auxilie o usuário na busca da informação. O thesaurus 1  ajuda no processo de 

difusão do conhecimento, já que é necessário ser feita uma seleção de obras com 

eficácia para que o conhecimento chegue com maior qualidade e agilidade ao 

usuário (CARVALHO, 2006).  

Percebe-se que o processo de disseminar informações envolve dois aspectos 

fundamentais: o pressuposto de que há informações a serem disseminadas e que o 

próprio processo envolve estratégias e técnicas de comunicação (BARROS, 2003).  

Carvalho (2006, p. 19) apresenta os elementos fundamentais que compreendem a 

disseminação da informação: 

 fontes de disseminação – a atividade de organização ou criação de um 
novo conhecimento para conduzir a atividade de disseminação; 

 conteúdo – o que é disseminado em diferentes suportes; 

 meios de Disseminação – meios pelos quais o conhecimento ou produto 
está descrito e transmitido; 

 uso – da informação ou produto disseminado. 

 

A disseminação da informação no contexto cientifico, baseia-se na revista científica, 

considerada como fonte de informação para disseminar a informação na área 

cientifica (CARVALHO, 2006). A DI teve seu aprimoramento com o surgimento das 

universidades modernas que desenvolveram áreas e grupos de pesquisa em 

diferentes campos do conhecimento e com isso criaram as revistas para transmitir o 

conhecimento e, consequentemente, estão fundamentadas em coleções bem 

constituídas (SANTOS, 2014).  

                                                           
1  A definição de Thesaurus é: “[...] uma linguagem especializada, normalizada, pós-coordenada, 

usada com fins documentários, onde os elementos linguísticos que a compõem – termos simples ou 
compostos – se relacionam entre si sintática semanticamente.” (CURRÁS, 2010, p. 97). 
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O desafio do bibliotecário é levar a informação das diversas maneiras possíveis de 

fácil compreensão e rapidez e devem conter uma minuciosa pesquisa sobre seu 

público alvo e suas diferenças sociais, econômicas, políticas e religiosas e através 

de diagnósticos aplicarem as informações diante da necessidade de cada usuário. 

Com isso os bibliotecários têm que ser disseminadores de uma política de leitura, 

selecionando os livros e acervos da biblioteca e, através de uma organização e 

catalogação do acervo, levar de forma clara a informação que a comunidade 

necessita. A disseminação da informação é feita não somente pela leitura, mas 

também por eventos como palestras, debates e de diversas formas que possam 

levar à interação do público e que a informação possa ser disseminada. 

Junto a isso, deve-se manter a satisfação dos usuários atuais e trabalhar para 

conseguir novos usuários. Com o aumento de usuários da biblioteca, o desafio 

estará sendo superado e seu produto disseminado por toda comunidade, produto 

esse que é o conhecimento.  

A disseminação da Informação na biblioteca pública procura se apropriar da força 

que a informação possui para dela repassar o conhecimento e buscar a 

transformação social que pode ocorrer quando uma pessoa ou comunidade tem 

acesso à informação de boa qualidade. Porém essas funções sãomais complexas 

nesse tipo de biblioteca e precisam ser criados critérios e responsabilidades para 

desenvolver essa tarefa (BARROS, 2003). Ao disseminar a informação o profissional 

está entrando no mundo complexo e ao mesmo tempo prazeroso da informação. 

Além disso, as bibliotecas públicas podem desenvolver ações culturaispara chamar 

a atenção para um público que ainda não possui o costume de visitar os centros de 

informação.  

O processo de disseminação das bibliotecas públicas é ainda mais difícil, devido à 

falta de investimento, de apoio, de material e até de profissionais por parte dos 

governantes e a missão de disseminar a informação fica nas mãos dos bibliotecários 

que precisam ter uma postura proativa para conseguir reverter a falta de 

investimentos que essas bibliotecasenfrentam na atualidade. A biblioteca pública 

exerce uma função social e uma disseminação coesa e com qualidade ajuda muitas 
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comunidades a terem acesso à informação e, com isso, poderem ter uma ascensão 

cultural, econômico e social (CUNHA, 2006).  

O profissional bibliotecário precisa ter qualidade e velocidade na disseminação da 

informação através da compreensão do que o usuário necessita, antecipando na 

otimização dos resultados, mostrando-lhes os mecanismos de consulta existentes. A 

disseminação ocorre em vários espaços e um exemplo deles é a biblioteca pública, 

cujo tema será abordado na próxima seção desse trabalho.  
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4 A BIBLIOTECA PÚBLICA E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

As bibliotecas são organismos sociais e prestadores de serviços, possuindo um 

vínculo importante com a sociedade e recebendo influências do ponto de vista 

cultural, econômico, histórico e tecnológico que se observam na sociedade. Devido a 

essa interferência, a biblioteca deve sempre estar em transformação e se 

adequando a essa realidade (SILVA, 2015). 

As bibliotecas, em especial as públicas, passam por diversas transformações ao 

logo do tempo e essas mudanças vem para adequá-la à realidade da região e da 

população mais próxima a ela. Portanto, as bibliotecas públicas são organismos 

vivos que estão em permanente transformação para que consigam levar a 

informação a seus usuários.   

A história apresenta a cidade de Atenas, na antiga Grécia, como a primeira a possuir 

uma biblioteca pública que se tem registro. A partir de então, percebe-se que outras 

civilizações criaram as bibliotecas seja na Antiguidade ou já na Idade Média, onde 

observa-se que o conhecimento e o acesso ao livro foram mudando ao longo do 

tempo (CUNHA, 2003).  

A biblioteca pública (BP) conhece um importante crescimento em meados do século 

XIX, tendo seu marco no ano de 1850 nos Estados Unidos e na Inglaterra, em uma 

sociedade que reivindica uma educação pública de melhor qualidade, para 

especializar sua população com acesso à informação. Muitos pesquisadores 

questionam os motivos da expansão das bibliotecas públicas, porém alguns citam 

que, com o advento da revolução industrial, surge uma classe de trabalhadores que 

necessita estar qualificada para exercer as funções recém-surgidas e a biblioteca 

seria o local de disseminar esse conhecimento para a população que deseja se 

qualificar (WADA, 1985, p. 16 apud ALMEIDA JUNIOR, 2003).  

Outros pesquisadores citam que o surgimento das bibliotecas públicas deu-se a 

partir da pressão da sociedade por uma educação para os filhos a fim de que esse 

conhecimento não ficasse restrito a uma determinada classe econômica e sim a 

todas as classes (ALMEIDA JUNIOR, 2003). 
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As bibliotecas públicas são importantes instituições que contribuem com o 

desenvolvimento do ser humano, em todos os aspectos, e podem, por meio de seu 

papel educacional, exercer um papel importante na mudança e melhoria para a 

sociedade.   

A respeito da origem da biblioteca pública, Almeida Junior (1997, p. 22) ressalta que: 

A origem da biblioteca pública não pode ser entendida, simplificadamente, 
como oriunda dos reclamos das classes populares ou, inversamente, pelas 
benesses das classes detentoras do poder. Aquele momento histórico 
(meados do século XIX) leva-nos a reconhecer a influência, a mescla, à 
intersecção dessas e de outras causas. [...] A biblioteca pública deve ser 
reflexo e causa das transformações da sociedade; deve receber influências, 
interferir, ser inicio, meio e fim das alterações sociais, numa sequência 
interminável. Sua origem esteve sustentada por esse quadro.  

Com o aumento do número e nos tipos de usuários,a BP precisa passar por 

mudanças a todo tempo para conseguir acompanhar a evolução pela qual a 

sociedade vive. Na biblioteca pública a função social apresenta-se mais clara e com 

maior facilidade de ser compreendida. O maior objeto disseminador da informação 

na BP é o livro, porém outros materiais como revistas, filmes, fotografias, etc. podem 

ajudar na busca pela informação (ALMEIDA JUNIOR, 2003).  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 

conceitua biblioteca pública e afirma que: 

A biblioteca pública, porta de entrada para o conhecimento, proporciona 
condições básicas para a aprendizagem permanente, autonomia de decisão 
e desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos sociais”. (Manifesto da 
UNESCO, 1998, não paginado).   

 
A BP possui um potencial transformador, em que uma pessoa de uma localidade 

pode agir como um cidadão de modo geral quando possui acesso à informação para 

dispor de informação independentemente do suporte (MACHADO, 2015, p. 117). A 

população de uma região desenvolve seu poder informacional quando uma 

biblioteca pública está ali localizada e essa instituição oferece e realiza serviços de 

forma eficaz.  

A biblioteca pública exerce um papel de destaque em relação aos demais tipos de 

bibliotecas, pelo fato de cumprir seu papel de acesso à informação a qualquer tipo 

de usuário (FONSECA, 2007 apud SILVA, 2015).  
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O acesso à informação é a forma norteadora para a criação de um cidadão 

consciente e crítico e, nesse sentido, Chun (2003) conceitua acesso à informação 

como:  

A busca da informação é o processo pelo qual o indivíduo procura obter 
informações como um propósito definido, de modo a mudar o seu nível de 
conhecimento. O uso da informação ocorre quando o indivíduo seleciona e 
processa a informação, o que muda sua capacidade de dar sentido a uma 
experiência ou de agir ou reagir à luz desse novo conhecimento (CHUN, 
2003, p. 21 apud MACHADO, 2015, p. 117-118). 

 

A biblioteca pública pode ser encontrada na maioria das cidades ao redor do mundo, 

com diferentes culturas, economias, cada uma com característica e desenvolvimento 

próprios, porém com funções e serviços parecidos, em especial levar informação aos 

usuários. A BP foi criada para disseminar a informação para a comunidade local, 

geralmente mantida por governos locais, pela própria comunidade, proporcionando 

acesso à informação para as pessoas de todas as culturas, raças, sexo, religião etc. 

(KOONTZ; GUBBIN, 2012; MANIFESTO DA UNESCO, 1998).  

Com o avanço das tecnologias vive-se a chamada sociedade da informação, onde 

cada vez mais as pessoas necessitam de informação, conhecimento de forma clara 

e rápida. E as bibliotecas públicas, que são criadas e mantidas pelo Estado, está no 

centro dessa mudança da sociedade (MACHADO, 2010). 

Para Machado (2010, p. 94), as bibliotecas no Brasil são “De modo geral, [...] 

entendidas pela população como um espaço unicamente físico, de organização de 

documentos no suporte papel e que têm como atividade principal o atendimento às 

pesquisas escolares.”. 

As bibliotecas públicas não se restringem apenas a uma determinada função, mas 

com o avanço da tecnologia, consegue levar seus serviços a milhares de pessoas, 

mostrando que seus serviços vão além de uma pesquisa ou empréstimo de livros e 

que podem realizar eventos como congressos, palestras, oficinas, dentre outros.  

Segundo Macedo e Modesto (1999, p. 48), bibliotecas públicas: 

São portas de entrada para o conhecimento, educação, informação e laser. 
E sua missão é oferecer condições para tornar seus cidadãos mais aptos e 
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encontrar a liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento individual e 
social. 

 

Com essa missão, a BP necessita dar condições básicas para que os usuários 

consigam estar aptos a absorverem a informação que necessitam e,assim, ajudem 

no desenvolvimento da sua comunidade e do seu país além do avanço intelectual de 

seus habitantes.  

A biblioteca pública é um espaço reservado para qualquer pessoa que deseja 

adquirir conhecimento de qualquer área, porém o que se vê é uma ampla visita de 

alunos de escolas próximas que vão à biblioteca para fazer pesquisa, geralmente 

indicada por professores nas escolas, de ensino fundamental e médio, e depois 

algumas pessoas que desejam pesquisar algum assunto (ALMEIDA JUNIOR, 2003).  

A BP necessita de ajuda para sobreviver e continuar a disseminar informação aos 

usuários, já que são poucos os investimentos por parte dos governos para essas 

instituições e a presença de um profissional bibliotecário, escassos nesse tipo de 

biblioteca, traz a oportunidade de criar mecanismos para disseminar a informação 

(ALMEIDA JUNIOR, 2003).  

Para Cunha (2003, p. 69):  

A biblioteca pública tem a informação como seu permanente objeto de 
trabalho e a comunicação como processo contínuo do fazer bibliotecário. 
Biblioteca é comunicação que se materializa na disseminação do 
conhecimento registrado, no uso de redes eletrônicas, na convivência no 
ambiente que permite a partilha e discussão de informação, conhecimento e 
vivencias.  

A BP, ao levar informação a todo tipo de público, através de serviços eficazes e 

contínuos, consegue proporcionar um ambiente que oferece diversas ferramentas e 

onde seus usuários possam perceber esses serviços.  

Ainda conceituando biblioteca pública, Machado (2015, p.113) entende como “um 

espaço cultural e informacional de acesso à leitura, a informação e a pesquisa e, 

fundamentalmente, de interação, de fruição e produção do conhecimento.”.  



33 

 

As bibliotecas públicas moldam-se à comunidade que devem atender, no entanto, 

não podem remodelar a sua forma de ver a sociedade e como será passada a 

informação e cultura para a comunidade onde está situada (SILVA, 2015).  

As BP são instituições criadas para que as pessoas possam ter acesso à informação 

e essa informação pode levar o indivíduo ao desenvolvimento da cidadania e que 

conheça seu papel como cidadão na sociedade em que vive (SILVA, 2015).  

No ano de 1992 é criado o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), que 

tem objetivo, segundo o Ministério da Cultura de “fortalecimento das bibliotecas 

públicas por meio da implantação de um processo sistêmico baseado em ações 

voltadas para a interação dessas bibliotecas em âmbito nacional” (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2006). 

No Brasil geralmente as pessoas associam a biblioteca pública à educação, porém 

as bibliotecas públicas são geridas pela cultura, então é através da cultura que os 

investimentos podem ser feitos para melhoria de acesso à informação aos usuários 

pelas bibliotecas públicas. No Brasil, no modo geral, as bibliotecas públicas são 

geridas pelas secretarias de cultura, porém em muitos municípios cultura e 

educação estão unidas em uma única secretaria, o que dificulta o orçamento para as 

bibliotecas e que algumas medidas sejam tomadas para melhoria na disseminação 

da informação (MACHADO, 2010).  

Sobre a sociedade relacionar as bibliotecas públicas à educação, Machado (2010, p. 

97) coloca: 

A relação estabelecida entre a biblioteca pública e a área da educação se 
dá no Brasil por três motivos: primeiro, pelo forte caráter educacional que 
essa biblioteca desempenha principalmente em decorrência do que 
consideramos ser o segundo motivo: a carência de bibliotecas escolares no 
país; e, terceiro, pelo fato da cultura ser à base de toda a sociedade e suas 
ações terem por princípio a transversalidade e a multiplicidade.  

O maior desafio dessas instituições é gerir o estabelecimento, muitas vezes 

improvisado em locais não satisfatórios para sua função, e dar acesso à informação 

com poucas políticas públicas voltadas para os centros de informações. A maioria 

das bibliotecas possui seu acervo através de doações, onde muitas vezes não está 

ligada ao estilo da comunidade onde a biblioteca situa-se e isso pode dificultar o 
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acesso da informação a quem necessite e fazer com que se crie um buraco enorme 

entre biblioteca e comunidade (ALMEIDA JUNIOR, 2003). A biblioteca pública no 

seu ambiente físico cria um local onde é compartilhado o conhecimento através da 

informação registrada, onde o usuário pode buscar sua autoformação ao adquirir 

informação (RASCHE, 2014).  

As bibliotecas públicas, sejam elas estaduais, municipais ou da iniciativa privada, 

têm como propósito integrar o indivíduo na sociedade, no desenvolvimento cultural, 

intelectual de modo a alcançar condições melhores de vida. O público-alvo desse 

tipo é biblioteca é qualquer tipo de pessoa, desde as alfabetizadas ou não, com 

faixas etárias e gêneros diferentes, como também socialmente diferentes. No geral, 

todas as pessoas possuem direito à informação e qualquer que seja sua dificuldade 

precisa ser vencida (BARROS, 2003).  

Koontz e Gubbin (2012, p. 2) expressam a finalidade da biblioteca em poucas 

palavras: 

A finalidade precípua da biblioteca pública é proporcionar recursos e 
serviços, numa diversidade de mídias, a fim de atender às necessidades de 
indivíduos e grupos em matéria de educação, informação e 
desenvolvimento pessoal, inclusive sua recreação e lazer. 

 

As bibliotecas públicas, atualmente, são mais que um local de disseminar a 

informação e sim local de lazer para quem deseja esse tipo de recreação com ações 

voltadas para todas as idades e que venha chamar o interesse da sociedade. Essas 

ações vão desde contar histórias até leituras de poesia e encontros de profissionais 

da informação. O acesso à informação é de fundamental importância para o ser 

humano, e a biblioteca possui serviços abertosa todos, tendo função de acesso à 

informação e à memória (KOONTZ; GUBBIN, 2012). 

A biblioteca pública possui um papel importante junto à educação das pessoas, junto 

com a educação formal, e deve criar mecanismos para disseminar a informação 

necessária para a comunidade numa época onde as pessoas necessitam estar cada 

vez mais conectadas à informação para superar os desafios que o século XXI traz 

no tocante à vida social e ao mercado de trabalho. Um ponto primordial da biblioteca 



35 

 

pública é investir na alfabetização das pessoas, onde, através da leitura, conseguirá 

desenvolver melhor sua função educacional (KOONTZ; GUBBIN, 2012).  

A biblioteca pública tem como uma de suas características a relação com o usuário 

e o profissional da informação voltada à orientação e ao acesso da informação, essa 

característica pode ter sido posta em questão devido à maioria dos usuários desse 

tipo de biblioteca frequentarem para fazerem pesquisas, seja de modo físico ou 

virtual (ALMEIDA JUNIOR, 2003; BARROS, 2003).  

Segundo o manifesto da IFLA, “a biblioteca pública é o centro local de informação, 

que torna prontamente disponíveis aos seus usuários conhecimento e informação de 

todos os tipos” (MANIFESTO DA IFLA/UNESCO, 1994). 

Ainda sobre a BP, o manifesto da IFLA destaca a importância dos serviços pela qual 

a instituição oferta, onde menciona: 

Os serviços de biblioteca pública devem ser oferecidos com base na 
igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, raça, sexo, 
religião, nacionalidade, língua ou condição social. Serviços e materiais 
específicos devem ser postos à disposição dos utilizadores que, por 
qualquer razão, não possam usar os serviços e materiais correntes, como 
por exemplo, minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou 
reclusas. (MANIFESTO DA IFLA/UNESCO, 1994). 

 

A IFLA ainda apresenta as diretrizes que as bibliotecas públicas precisam praticar 

para seu desenvolvimento, e que estão relacionadas com informação, alfabetização, 

a educação e a cultura. São as seguintes tais diretrizes, de acordo com a IFLA 

(1994):  

a) criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira 
infância;  
b) apoiar a educação individual e a auto formação, assim como a educação 
formal a todos os níveis;  
c) assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;  
d) estimular a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens; 15  
e) promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas as 
artes e pelas realizações e inovações científicas;  
f) possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 
espetáculo;  
g) fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural;  
h) apoiar a tradição oral;  
i) assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 
comunidade local;  
j) proporcionar serviços de informação adequados as empresas locais, 
associações e grupos de interesse;  
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k) facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 
informática;  
l) apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de 
alfabetização para os diferentes grupos etários. 
 

A biblioteca pública atualmente trabalha com a internet para levar informação a seus 

usuários, na verdade é difícil imaginar uma unidade de informação sem acesso à 

internet para levar serviços disponibilizado para seus usuários. A BP não foge dessa 

regra e disponibiliza acesso para que as pessoas possam fazer pesquisas, acessar 

serviços online e também preparar os usuários através de qualificações para 

conseguirem manusear o computador de forma correta para a busca da informação. 

A internet surge numa época onde os usuários estão mais exigentes e propensos a 

adquirir informação rápida e clara.  

A internet transformou as funções das BP e as perspectivas dos bibliotecários, 

fazendo com que surgisse um novo olhar tanto para a busca da informação como 

para a parte técnica da informação (FREISCHMANN, 2011 apud SILVA, 2015).  

As bibliotecas públicas já usam suportes digitais para ampliação do conhecimento 

aos seus usuários e dar acesso maior de informações que as pessoas necessitam 

(MUCHERONI, 2015). Na próxima seção é abordada a metodologia do trabalho. 
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5 METODOLOGIA 

 

Esta monografia tem por objetivo analisar a mediação da informação nas bibliotecas 

públicas de Aracaju, levando em conta o papel do profissional bibliotecário nesse 

processo de mediação, apresentando até que ponto o profissional exerce essa 

função dentro das bibliotecas públicas. Para essa análise foi preciso a busca aos 

profissionais e através de suas falas saber como ocorre e se ocorre a mediação da 

informação nas bibliotecas analisadas.   

Na tentativa de analisar os fatos e profissionais, esse trabalho utilizou estudos já 

aplicados sobre esse tema a fim de verificar como ele está sendo abordado no 

campo científico. Sabe-se que a mediação facilitou a aproximação do profissional 

com o usuário e com isso a informação pode ser disseminada de uma maneira mais 

rápida e clara para facilitar o processo de busca dos usuários.  

Para a realização deste trabalho foram analisados depoimentos, através de 

entrevistas, dos profissionais bibliotecários das bibliotecas públicas do município de 

Aracaju. Já para observação e estudos teóricos sobre o tema proposto foram 

pesquisados em fontes bibliográficas livros, revistas da área de Biblioteconomia e 

Ciênciada Informação nacional e internacional.  

Junto com a BICEN, outros suportes como revistas de ciência da informação na 

internet foram utilizados para construção deste trabalho, ajudando na conceituação 

teórica do tema e seus derivados.  

As bibliotecas públicas do município de Aracaju foram escolhidas para pesquisa 

sobre a mediação da informação pelo critério de acessibilidade e através dos seus 

profissionais bibliotecários. A abordagem que será utilizada no trabalho é a 

qualitativa para desenvolver as entrevistas e através delas analisar como está a 

mediação da informação nas bibliotecas públicas de Aracaju e como ocorre a 

mediação nesses ambientes. 

Flick (2009a) informa que:  
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A pesquisa qualitativa consiste na escolha adequada de métodos e teorias 
convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; 
as reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do 
processo de produção do conhecimento; e na variedade de abordagens e 
métodos (FLICK, 2009a, p. 23).  
 

Sobre a investigação qualitativa, Creswell (2010, p.206) coloca “que emprega 

diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, 

analise e interpretação de dados”. A abordagem qualitativa tem como objetivo nesse 

trabalho ajudar a investigar quais são os meios para mediar a informação para os 

usuários das BP analisadas de forma rápida e coesa. Com isso, ao estudar o 

usuário, consegue ter um entendimento maior de cada tipo de usuário e o que 

necessita.  

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, Creswell também expõe o seguinte: 

A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 
mundo. A pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas 
materiais interpretativas que torna o mundo visível. Essas praticas 
transformam o mundo. Elas transformam o mundo em uma serie de 
representações, incluído notas de campo, entrevistas, conversas, 
fotografias, registros e lembretes para as pessoas. Nesse nível, a pesquisa 
qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e naturalista do mundo. 
Isso significa que os pesquisadores qualitativos estudam coisas dentro de 
seus contextos naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos 
em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem (DENZIN; 
LINCOLN, 2011, p. 3 apud CRESWEEL, 2014, p. 49). 

O tipo de pesquisa escolhida foi a descritiva, uma vez que essa pesquisa visa 

identificar as percepções que os bibliotecários possuem sobre o tema expostodesse 

grupo de profissionais para a mediação da informação junto aos usuários.  

A pesquisa qualitativa abrange um amplo campo de estudos e para coleta de dados 

nesse tipo de pesquisaaplica-se a entrevista como meio de obter a informação e 

chegar a uma conclusão que se deseja. Neste trabalho as entrevistas tiveram um 

roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE A), porém deixando em aberto para que os 

entrevistados pudessem acrescentar mais informações se assim desejassem.  

Diversas são as versões de entrevista como base metodológica na pesquisa 

qualitativa. Nesses tipos de entrevista geralmente são apresentadas perguntas 

abertas para que os entrevistados possam ter liberdade para expor suas 

informações e com isso as perguntas possam ser livremente respondidas. Antes da 
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entrevista pode ser utilizada uma lista com pontos-chave para ter uma verificação 

melhor da entrevista e com isso maior êxito nas informações (FLICK, 2009b). 

As entrevistas têm um caráter importante para descobrir um ponto ou assunto que 

pode ser debatido de forma ampla e sua validação é apresentada por alguns autores 

da área, mostrando que, com a validação das entrevistas, o trabalho fica com maior 

precisão. Sobre validação de entrevista Flick (2009b) citou o autor Legewie (1987), 

que escreveu: 

Que o conteúdo do que se disse esteja correto [...] que o que se disse seja 
socialmente importante em seu aspecto relacional [...] e [...] que o que se 
disse seja sincero em termos de auto apresentação de quem fala. O ponto 
de partida para validar as declarações biográficas é analisar a situação de 
entrevista para verificar até onde ‘as condições de comunicação não 
estratégica’ estavam dadas e se “objetivos e particularidades da entrevista 
[...] são negociados na forma de um “contato de trabalho” [...] mais ou 
menos explicito” (LEGEWIE, 1987, p. 145-149 apud FLICK, 2009b, p. 33). 

 

O foco para a coleta de dados são os profissionais bibliotecários das bibliotecas 

públicas de Aracaju, pelo fato de exercerem a função de mediadores da informação 

nas bibliotecas analisadas. Foram entrevistados três bibliotecários das bibliotecas 

públicas da cidade de Aracaju, por ser uma biblioteca pública, e voltada a um público 

específico em geral, nela o profissional exerce sua função mediadora a partir de uma 

série de atividades voltadas à promoção da leitura.  

Foram entrevistados, assim, profissionais bibliotecários das bibliotecas públicas de 

Aracaju - Sergipe, a saber: Biblioteca Municipal Clodomir Silva, Biblioteca Municipal 

Ivone de Menezes Vieira, Biblioteca Mario Cabral. 

5.1 Biblioteca Municipal Clodomir Silva 

 

A biblioteca pública municipal Clodomir Silva foi inaugurada no dia 07 de novembro 

de 1959 e faz parte da prefeitura municipal e também é uma unidade da FUNCAJU- 

fundação municipal de cultura e turismo. Está localizada na rua Santa Catarina, 

número 314 – bairro Siqueira Campos (Figura 1). A biblioteca atende aos diversos 

estilos de leitores, desde estudantes até o público em geral. O funcionamento do 

estabelecimento é de segunda a sexta das 07h às 21h e sábados das 09h às 13h. 
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Figura 1 - imagem do prédio da Biblioteca Clodomir Silva 

 
Fonte: http://bibliotecaclodomirsilva.blogspot.com/ (2018) 

A biblioteca Clodomir Silva vem construindo um novo perfil, concebendo hoje uma 

nova visão de biblioteca viva, com cores e atrativas para sua clientela, deixando 

para trás um paradigma de uma biblioteca “sem vida” com livros empoeirados nas 

estantes.  

Ainda a biblioteca possui serviços de inclusão como o estudo em braile para as 

pessoas com deficiência visual, esses livros geralmente são recebidos por doações, 

principalmente da cidade do Rio de Janeiro. As rodas de leituras que ocorrem na 

instituição são feitas por um convidado que discute temas importantes na literatura 

ou algum livro específico. Esses projetos são iniciativas tomadas pela instituição 

para que o contato com o livro, o acesso à leitura seja continua, pois eles têm como 

objetivo atrair os diversos tipos de usuários à biblioteca. 

Esses projetos realizados pela biblioteca contribuem para o acesso à informação 

para os usuários e também essas realizações estão incorporadas à mediação da 

informação que, no caso, o exemplo maior são as rodas de leitura, onde o convidado 

e o público debatem algum tema ou livro específico e, com isso, chegam a 

disseminar a informação propriamente dita e, com essas duas ferramentas, fazem 

com o que o usuário possa pensar mais sobre a informação adquirida e também 

buscar mais informações.  

http://bibliotecaclodomirsilva.blogspot.com/
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A biblioteca Clodomir Silva traz ao público diversos serviços, que vão desde a 

exposição de sua história até rodas de leituras e empréstimos de livros. Ela possui 

seu ambiente dividido em setores para o leitor e pesquisador ter um melhor 

entendimento do local. Possui sala com literatura de cordel, onde estudantes podem 

pesquisar sobre a origem e os diversos estilos dos cordelistas, na maioria 

sergipanos, e seu jeito de escrever literatura.  

O ambiente de maior destaque na biblioteca é o setor destinado à literatura infanto-

juvenil. A biblioteca possui uma área destinada para estudo em braile para pessoas 

com deficiência visual. São diversos livros enviados por fundações, principalmente 

do Rio de Janeiro. Outros serviços oferecidos pela biblioteca Clodomir Silva como 

ciclo de estudo sobre literatura infanto-juvenil, cineteca, tele-centro, sarau poético, 

exposições temáticas e a biblioteca vai à praça2.    

5.2 Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira 

 

Inaugurada em 2004, situada à praça Edeltrudes Teles S/N, no Conjunto Augusto 

Franco (Figura 2), a biblioteca possui um grande acervo com mais de 15 mil livros, 

periódicos e materiais em multimídia. O horário de funcionamento é de segunda à 

sexta das 8h às 22h. Aos sábados a biblioteca abre das 9h às 13h.  

Dotada de salas de leitura (uma delas especialmente para crianças), espaço cultural 

e auditório distribuídos numa área construída de 316m², além de um amplo espaço 

externo, a estrutura da biblioteca é adaptada para portadores de necessidades 

especiais. Possui serviços como orientação à pesquisa e o empréstimo de obras 

literárias, além da realização permanente de ciclos de palestras, cursos, seminários 

e oficinas literárias.  

 

 

 

                                                           
2 Disponível em: http://bibliotecaclodomirsilva.blogspot.com/ Acesso em: 16 jun.2019 

http://bibliotecaclodomirsilva.blogspot.com/


42 

 

Figura 2 - imagem do prédio da Biblioteca municipal Ivone de Menezes Vieira 

 
Fonte: https://www.google.com.br (2018) 

 

5.3 Biblioteca Pública Mário Cabral 

A Biblioteca Mário Cabral, situada no Centro Cultural de Aracaju na Praça Gen. 

Valadão, 134 - Centro, conta com um banco de dados com mais de 250 escritores 

sergipanos catalogados. Essa base de informações tem servido de suporte para 

estudantes, pesquisadores, instituições de ensino e curiosos interessados em 

conhecer mais sobre a rica intelectualidade da capital e de todo o Estado de 

Sergipe. O horário de funcionamento da biblioteca é da terça-feira a sexta-feira das 

09h até as 17h e aos sábados das 08h30 às 13h.  

O espaço é administrado pela Prefeiturapor meio da Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju (Funcaju) e o acesso é gratuito. Através de um telecentro o visitante pode 

pesquisar livremente ou com a orientação de funcionários. Na base de dados 

também está o catálogo com o acervo bibliográfico existente no espaço. Segundo o 

coordenador do Centro Cultural, Mário Dias, a expectativa é expandir esse conteúdo 

https://www.google.com.br/
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para além do público universitário, que majoritariamente, utiliza-se do espaço, e 

também fortalecer a sergipanidade3.  

A biblioteca conta também com um acervo de cerca de 2.500 exemplares voltados 

para a literatura sergipana, mas com espaço para a poesia universal. São obras 

raras e alguns livros com mais de cem anos de publicação, incluindo acervos 

completos de escritores como João Costa e Ana Medina, além do acúmulo pessoal 

e memorial de Mário Cabral, patrono da biblioteca. 

O pequeno espaço guarda uma imensa riqueza intelectual ainda pouco apreciada 

(Figuras 3 e 4). Uma média de 25 usuários passa por ele a cada mês. E para 

cumprir a função recreativa, mensalmente são realizadas atividades de dinamização 

como a contação de histórias, recitais de poesia, encontro com escritores e roda de 

leitura.  

Figura 3 - imagem do prédio da Biblioteca Mário Cabral 

 

      Fonte: https://www.google.com.br (2018) 

                                                           
3 Disponível em: aracaju.se.gov.br Acesso em: 18 jun. 2019. 

https://www.google.com.br/


44 

 

Figura 4 - imagem da Biblioteca Mário Cabral 

 

Fonte: https://www.google.com.br (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/


45 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO: os discursos sobre a mediação da informação nas       

Bibliotecas Públicas de Aracaju 

Várias são as vozes ou discursos que podem ser encontrados numa biblioteca, 

desde funcionários da recepção, dos serviços gerais, dos estagiários e 

principalmente do profissional bibliotecário, profissional esse que está apto a exercer 

o processo de mediação da informação dentro da instituição.  

Muitas vezes essas vozes podem ficar ocultas e precisam ser resgatadas para 

permitir a disseminação multicultural, já que a biblioteca pública – como as demais – 

é sim uma localidade de cultura para seu povo e através dessa busca pode vir a 

deixar um patrimônio escrito como também contado para demais gerações. Trata-se 

de um local destinado a todas as classes sociais, independentemente de cor, raça, 

religião e sexo. Toda a sociedade pode usufruir dos benefícios que a biblioteca pode 

oferecer.  

Foram escolhidos nesse estudo três profissionais bibliotecárias, responsáveis pelas 

bibliotecas públicas da cidade de Aracaju – Sergipe são elas: Biblioteca Pública 

Clodomir Silva, Biblioteca Pública Ivone de Menezes e Biblioteca Pública Mario 

Cabral. As três profissionais entrevistadas foram a Fabiana Bispo Santos Cruz, 

Nancy Tereza Vasconcelos Lima e Veronica Cardoso, respectivamente.  

Nessa seção são apresentadas as falas das bibliotecárias, que exercem seu 

trabalho na procura de mediar e disseminar a informação para quem necessite. São 

mulheres que, com seus depoimentos, abordarem sobre o processo de mediação 

dessas instituições e mostraram uma visão das diferenças das unidades. 

A partir dos depoimentos colhidos com as bibliotecárias, é possível identificar como 

é feito o processo de mediação em suas respectivas bibliotecas públicas, além de 

ser possível observar os diferentes projetos adotados pelas profissionais com o 

objetivo de levar informação a seus usuários, a fim de promover a disseminação da 

informação. 

As perguntas do roteiro são colocadas no decorrer do trabalho, junto com a resposta 

das profissionais bibliotecárias e através dessas respostas discorre-se sobre o tema 

abordado. Para maior facilidade no entendimento a biblioteca pública Clodomir Silva 

será representada nessa parte do trabalho como biblioteca A e sua profissional, no 
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caso com a bibliotecária Fabiana como bibliotecária 1. Já a biblioteca pública Ivone 

de Meneses será mencionada como biblioteca B e sobre a tutela da bibliotecária 

Nancy que estará exposta no trabalho como bibliotecária 2 e por último a biblioteca 

pública Mario Cabral, que fica anexada ao centro cultural de Aracaju será a 

biblioteca C e com responsabilidade da bibliotecária Verônica que estará 

apresentada como bibliotecária 3. 

A primeira pergunta é se a biblioteca possui serviço de referência e se possuir como 

é realizado o serviço. A bibliotecária 1 respondeu da seguinte maneira  

Não temos o setor especifico de referência, mas procuramos ajudar o 
máximo, somos bibliotecários e temos que ajudar. Então de que forma 
ajudamos, através do nosso Biblivre e dos funcionários devidamente 
treinados para ajudar no acervo junto ao usuário. Nós não temos o setor de 
referência.  

Já a bibliotecária 2 explanou o seguinte: 

Nós temos sim, a biblioteca presta serviço à comunidade ou então todos 
aqueles que aqui chegam, os alunos, os concurseiros. Então fazemos 
empréstimos, fazemos doações os fazemos visita teleguiada, nós fazemos 
contação de leitura, roda de criança, nós fazemos também mediação de 
leitura, nós temos um auditório que faz serviço de palestras e fora os livros 
que normais à gente atender a necessidade de cada leitor. 

E a bibliotecária3 colocou: 

Sim, [...] além desse espaço ser também inserido aqui no centro cultural, 
também temos nosso público que vem diretamente para biblioteca em 
busca de informação, então eles vêm, procuram. Nós temos nosso acervo 
mais especifico, é especializado na literatura sergipana, então a gente 
atende cada usuário que chega por aqui procurando solucionar o problema, 
solucionar a necessidade informacional que eles vêm trazendo para a 
gente. 

Ao ser perguntado sobre o serviço de referência, ficou explícito que a biblioteca A 

não possui esse serviço de forma completa, porém segundo a bibliotecária, informa 

que tentam ajudar ao máximo possível para que o usuário saia satisfeito e com sua 

dúvida informacional tirada e resolvida. Essa ajuda é feita através do software 

Biblivre, que ajuda principalmente no processamento técnico da instituição e 

também, segundo a profissional, os demais funcionários estão treinados e aptos 

para resolver a dúvida do usuário perante ao acervo.  

Já na biblioteca B foi exposto que a instituição possui o serviço de referência que 

ajuda a prestar um serviço de qualidade para todos aqueles que buscam 

informação. Através desse serviço são feitos empréstimos, doações, visita guiada, 
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contação de leitura, principalmente roda para crianças que incluem a mediação de 

leitura, esses serviços geralmente são realizados no auditório que serve também 

para palestras.  

A biblioteca C também possui o serviço de referência, principalmente para buscar 

ajudar os usuários na solicitação da informação no tocante à literatura sergipana, a 

qual é a base do acervo da biblioteca. O serviço de referência vem contribuir para 

melhor solução dos problemas que os usuários trazem para a instituição através de 

sua necessidade informacional.  

Segundo Accart e Lemos (2012, p. 8), o serviço de referência “deve ser um serviço 

de qualidade, concebido com uma orientação que privilegia o cliente”. Ao analisar as 

respostas feitas pelas profissionais, percebe-se que a maioria das bibliotecas 

pesquisadas usam o serviço de referência justamente para disseminar a informação 

aos seus usuários. 

Das três bibliotecas,percebe-se que duas possuem o serviço de referência e o 

utilizam para solucionar as necessidades informacionais que os usuários possuem. 

E também mesmo a biblioteca que não possui esse serviço de forma concreta, usa 

das ferramentas que esse serviço proporciona para levar as informações ao seu 

público.  

A segunda pergunta questiona quais são as formas de interação que a biblioteca 

possui para com seus usuários. As respostas estão interpretadas no gráfico 1.  

Gráfico 1 - Interação usuário/biblioteca 

 

                              Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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De acordo com o gráfico 1, o atendimento pessoal aos usuários é realizado pelas 

três bibliotecas, que utilizam esse atendimento para levar informação ao usuário. No 

tocante ao guia do usuário, somente duas bibliotecas possuem essa fonte de 

informação ao público. 

Sobre a tecnologia, as três bibliotecas ainda não possuem mecanismos que possam 

ajudar no processo de mediação e disseminação da informação, pois nenhuma das 

três utiliza as redes sociais, meio muito utilizado atualmente para apresentar os 

serviços que as bibliotecas possuem e os eventos que serão realizados, como 

também ajudando no marketing da biblioteca. Junto a essas ferramentas, o blog e o 

chat são outras que as bibliotecas pesquisadas não utilizam. 

Poderia ser feito um projeto para que a criação de Instagram das bibliotecas, 

páginas na internet atualizadas como blogs com as ações programadas e realizadas 

para que os usuários pudessem verificar quais ações a biblioteca está realizando e 

com isso poder realizar uma visita e até incentivar que outras pessoas conheçam a 

biblioteca e seus serviços. A criação de um blog poderia ajudar bastante no 

esclarecimento de dúvidas e na divulgação da biblioteca para o público.  

Os meios de comunicação ajudam no desenvolvimento da gestão da informação, 

como cita Carvalho (2017) em sua dissertação: 

A necessidade de um sistema de informação eficiente se justifica na 
velocidade com que o conhecimento é produzido, modificado e transmitido. 
Os sistemas informatizados de gestão da informação possuem funções que 
permitem ao gestor o controle e a agilidade sobre os serviços inerentes à 
biblioteca. Portanto, a comunicação integrada entre a aquisição, 
catalogação, circulação e catálogo eletrônico permite que a biblioteca 
gerencie a informação em tempo hábil e atenda a contento seus usuários 
(CARVALHO, 2017, p. 1).  

Os meios de comunicação usados por essas bibliotecas restringem-se apenas ao e-

mail e ao telefone. O e-mail serve para orientar os usuários no quesito dúvidas sobre 

o acervo e serviços realizados pela biblioteca, como também para troca de 

informação e realização de eventos. Seguindo esse assunto das tecnologias da 

informação nas bibliotecas públicas, Santos (2016) exemplifica que:  

Essa biblioteca deve atuar como centro de informação, de incentivo à leitura 
e acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), porém em 
sua maioria essas bibliotecas encontram-se mergulhadas em algumas 
mazelas que as tornam esquecidas e/ou desprezadas, pelas comunidades 
onde estão inseridas (SANTOS, 2016, p. 15). 
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O gráfico 2 corresponde às respostas da questão três do questionário, a qual aborda 

quais as ações desenvolvidas nas bibliotecas estudadas que são direcionadas ao 

usuário.  

Gráfico 2 - Ações de mediação voltadas ao usuário nas Bibliotecas Públicas de Aracaju 

 

       Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

A primeira sinalização do gráfico 2 mostra a visita guiada como uma das ações mais 

realizadas pelas bibliotecas. Pode-se verificar que as três instituições possuem esse 

serviço para que os usuários possam ficar mais familiarizados com a biblioteca e 

com seus serviços. Ainda na biblioteca C, a bibliotecária informou que essa visita faz 

parte do roteiro que é realizado junto com o Centro Cultural de Aracaju, já que a 

biblioteca fica anexa a uma parte do centro.  

A pesquisa de base de dados é uma importante ferramenta na busca pela 

informação que o usuário deseja, quando uma biblioteca possui esse serviço facilita 

para que o próprio usuário possa buscar a informação sem precisar de imediato do 

profissional bibliotecário. Nas entrevistas foi verificado que apenas uma das 

bibliotecas pesquisadas possui informações disponibilizadas em base de dados 

como serviço na instituição. 
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A roda de leitura é uma estratégia de mediação muito utilizada nas bibliotecas 

públicas para levar informação e agregar usuários às suas instituições. Essaação 

ajuda na disseminação da informação, assim como se constitui como atividade de 

lazer de quem frequenta as bibliotecas. Durante as entrevistas foi detectado que as 

três bibliotecas possuem esse serviço para seus usuários.  

O empréstimo de livros é um serviço utilizado na maioria das bibliotecas, geralmente 

esses empréstimos são feitos para que possa ocorrer a mediação das informações. 

Os empréstimos são diversificados de acordo com o estilo da biblioteca, e no caso 

das bibliotecas públicas que é o foco desse estudo, esse serviço pode ser usado por 

qualquer cidadão. Foi identificado durante as entrevistas que duas das bibliotecas 

estudadas realizam o serviço de empréstimo de livros para comunidade e a outra 

biblioteca explica que não realiza devido ao acervo ser destinado a autores 

sergipanos, permitindo apenas as pesquisas dentro da própria instituição.  

No tocante às exposições, somente a biblioteca A realiza esse serviço para os 

usuários, com local já reservado para esse tipo de serviço. Já a mostra cultural é 

realizada pelas três bibliotecas e, segundo as profissionais, são diversas atividades 

colocadas à disposição do público nessas mostras. Porém, nenhuma das três 

bibliotecárias especificou em exemplos quais seriam essas mostras culturais que 

realizam, apenas a bibliotecária C explicou que são mostras destinada ao público 

infanto-juvenil e são realizadas todos os meses.  

Os concertos não são realizados nas bibliotecas estudadas. Já em relação às 

palestras, pode-se verificar que são realizadas nas três instituições 

comperiodicidade mensal, onde são abordados temas variados de interesse dos 

usuários, especialmente para o público que geralmente frequentam as bibliotecas.  

A questão de número quatro intencionou saber se a profissional bibliotecária 

trabalha atendendo o usuário, ou no processamento técnico ou em ambos. No 

discorrer da entrevista obteve-se as seguintes respostas. A profissional da biblioteca 

A expõe:  

[...] no meu caso eu sou coordenadora da instituição, sou bibliotecária e 
coordenadora, então eu fico na parte do processamento técnico, no 
atendimento ao usuário e frente aos projetos e serviços fornecidos pela 
biblioteca.  



51 

 

Já a profissional da biblioteca B pontuou da seguinte forma “Não, os dois, tanto o 

atendimento do usuário como no processamento técnico”. E por último a profissional 

da biblioteca C expôs o seguinte: “[...] eu faço de tudo. É o serviço de referência, o 

processamento técnico. Mediação da informação. As ações culturais, com a ajuda 

dos demais funcionais e estagiários.”. 

No decorrer das respostas dadas pelas profissionais bibliotecárias das bibliotecas 

estudadas, verifica-se que todas não realizam apenas um tipo de tarefa, mas atuam 

em todos os serviços da biblioteca para poder dar um melhor atendimento ao público 

que frequenta a instituição. Muitas vezes precisam atuar em várias funções, como 

por exemplo a profissional da biblioteca A que também é coordenadora e isso faz 

com que não fique restrita apenas a uma função. A falta de um maior número de 

profissionais na biblioteca faz com que os que estão no estabelecimento exerçam 

essa diversas funções e serviços.  

A quinta pergunta abordou sobre o setor que o profissional bibliotecário tem mais 

afinidade na biblioteca na qual trabalha. A bibliotecária 1 respondeu: 

O processamento técnico. É eu acho que desde que eu sai da universidade 
essa área que eu queria seguir, mas estamos abertas para desafios né, eu 
acho que foi me dado esse desafio de fazer e cuidar da nossa biblioteca e 
eu tenho que ocupar todos os espaços, mas no meu, a minha área a qual 
eu quero me aprofundar é a técnica.  

Para a bibliotecária 2, “o processamento técnico, porque eu me especializei mais na 

área técnica mesmo, eu sou uma bibliotecária técnica e eu gosto dos meus livros, 

amo. Mas não é por isso que eu vou deixar de atender os usuários.” 

A bibliotecária 3 explanou da seguinte maneira: 

[...] eu vou ser sincera, não tem uma que eu digo, esse é relevante, eu 
gosto muito da ação cultural, eu trabalho bastante e digamos que a de 
destaque seria ação cultural. E atender o usuário, o serviço de referência eu 
gosto muito, processamento técnico gosto também, mas assim o que é mais 
relevante é esse contato com o público.  

 

Durante análise das respostas dadas pelas bibliotecárias, percebe-se que o 

processamento técnico está na frente entre suas preferências. Porém, as respostas 

deixam claro que o profissional bibliotecário não deve ficar preso apenas a um 
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serviço ou setor, mas sim, deve circular por todas as áreas e serviços de uma 

biblioteca para conhecer as especificidades de todos os serviços. 

A questão de número seis trata sobre as disciplinas tanto na graduação como na 

pós-graduação que ajudaram a desenvolver a mediação da informação, assunto 

estudado neste trabalho.  

A bibliotecária 1 respondeu da seguinte forma: 

A disciplina unidades de informação que eu não sei qual é a professora que 
está dando, mas creio que seja a professora Telma, eu peguei essa 
disciplina com ela. Eu acho que foi uma disciplina que abriu o leque para 
estar onde eu estou. Desenvolvimento de coleções também aprendi muito, 
outras disciplinas também, no meu caso o meu TCC foi sobre marc21 com a 
professora Janaina que eu trabalhei justamente a parte de processamento 
técnico por me adequar mais nessa área, mas unidades de informação foi 
uma disciplina que me fez abrir mais a cabeça.  

Já a bibliotecária da biblioteca B assim respondeu: “Olhe, eu não me lembro de 

quais foram as disciplinas, mas eu lhe digo que a informação tem que ser precisa, 

rápida para todos nós sairmos satisfeitos, toda biblioteca, assim como o usuário 

também saia.”. 

Por último, a bibliotecária da biblioteca C explanou da seguinte maneira: 

[...] eu tive uma disciplina na graduação que foi “informação e cidadania” e 
foi bem interessante também. Na graduação, mais vinculado à questão da 
contação de história eu tive a disciplina “sistemática da leitura infantil” que 
para mim também foi enriquecedor que eu trago com muita bagagem nessa 
disciplina. Eu lembro que na aula o professor enfatizava a questão da 
tonalidade quando a gente for contar história né, então controlar mais a voz, 
nesse sentido procurar instigar na criança a questão do desenvolvimento 
cognitivo, não só contar historia, mas dentro daquela história você trazer e 
colocar elementos que façam que eles pensem e ajam mais na questão de 
criar um cenário também para essas crianças. Então é algo que trago da 
academia né e tem outras disciplinas que foram voltadas para a questão de 
gestão. Também na pós eu tive a disciplina “gestão das bibliotecas 
públicas” que minha especialização é essa, então são várias. 

A partir das respostas, percebe-se que foram diversas as disciplinas que ajudaram a 

essas bibliotecárias a entender o sentido de mediar e com isso disseminar 

informação, disciplinas essas que têm um caráter mais prático e que levam, com 

isso, uma maior aproximação do bibliotecário/usuário.  

Santos (2018) explica como a mediação exerce um processo de envolvimento amplo 

para a instituição, o usuário e o próprio profissional, pois “Assim sendo, a mediação 

é vista como um processo histórico-social, onde se destacam a interferência do 
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profissional da informação no processo mediador e a apropriação da informação por 

parte do usuário.”. 

A pergunta de número sete aborda se a biblioteca em que esses profissionais 

trabalham cumpre o papel de disseminadora da informação. A profissional da 

biblioteca A discorreu o seguinte: 

Sim, a gente tem um objetivo é incentivar a leitura, mostrar a comunidade 
para que se sirva deste espaço. Eu acho que a cada dia a biblioteca vem 
trazendo isso, por mais falta de estrutura, falta de recursos, menos 
recursos, mas eu como bibliotecária estou fazendo o papel de levar a 
informação e disseminar essa informação a todos. 

A responsável pela biblioteca B compreende que, sobre esse aspecto “Sim. Porque 

ela satisfaz todas as pessoas que vêm aqui e nos procuram, a gente dá, tenta 

chegar o mais preciso da necessidade dele”. Já a responsável pela biblioteca C 

colocou:  

 

[...] sim. A gente procura bastante, mesmo ela sendo um acervo né menor a 
vista às outras bibliotecas, tem a sua especificidade. Ela é especializada na 
literatura sergipana, não abrangemos toda área do conhecimento. Mesmo 
assim o nosso público são pessoas que vêm em busca desse tipo de 
material, então o que acontece: quem vem para cá e busca justamente 
sobre a cultura sergipana, a história sergipana, então são assuntos 
relacionados ao acervo, então está disseminando essa informação. Além 
das palestras que a gente realiza, das atividades de maneira geral, a gente 
está cumprindo esse papel perante a sociedade de disseminar a 
informação.  

A biblioteca possui um papel importante de disseminadora da informação, sendo 

uma tarefa complexa e que passa por várias etapas para que o usuário possa sair 

da biblioteca satisfeito e com sua necessidade atendida. 

O ato de disseminar é pratica constante nos estudos sobre o processo de 

informação ao usuário. Carvalho (2006, p. 18) explica que “o sentido de disseminar a 

informação está associado ao uso da informação”.   

A disseminação da informação e do conhecimento científico se baseia no 
periódico considerado a fonte de informação própria para disseminar a 
produção do conhecimento científico e, assim, as coleções de periódicos 
asseguram a atualização das atividades de pesquisa no mundo. 
(CARVALHO, 2006, p. 15).  

Ao analisar as três respostas, verifica-se que as bibliotecas estudadas cumprem o 

papel de disseminadoras da informação durante seus objetivos através do incentivo 

à leitura, como expõe a bibliotecária da biblioteca A, da satisfação dos usuários, 
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como coloca a bibliotecária da biblioteca B, e dos eventos como palestras, onde se 

busca conteúdo que existe na biblioteca e que faz com o que a disseminação ocorra, 

como expõe a bibliotecária da biblioteca C. Mas não somente esses eventos por si 

só caracterizam a eficacidade desse processo, pois seria necessário investir em um 

estudo de usuário para que se pudesse conhecer a fundo as necessidades do 

usuário e seu perfil.   

A oitava questão visa identificar nas entrevistadas se elas entendem a relação entre 

o ato de mediar a disseminar a informação para os usuários. Para a bibliotecária 1 

“Então, a mediação ela faz parte da disseminação né, através da mediação você cria 

um bloco ou se cria uma prática para que você possa disseminar ao final o resultado 

a informação.”. 

A bibliotecária 2 explanou sua opinião da seguinte forma: 

[...] mediação a gente coloca aqui, [...] como contação de história, ou 
conduzir uma roda de leitura, entendeu é mais ou menos isso. 
Disseminação não, já é o contrário, quero livro tal, então eu vou disseminar, 
eu vou procurar, eu vou buscar mais rápido possível para entregar o que ele 
quer, é diferente. 

Já a bibliotecária 3 dialogou sobre a pergunta da seguinte maneira: 

[...] para mim mediar é você levar o usuário a percorrer junto com você, 
mostrar o caminho, você mostrar a leitura no caso a informação no meio 
geral, você está mostrando o caminho, você está mediando e disseminar é 
você propagar mesmo a informação, você colocar no ventilador como diz 
levar ao usuário a informação máximo possível. 

A mediação e a disseminação da informação são ferramentas que andam juntas 

para que a informação possa ser de qualidade para o usuário e para que a biblioteca 

cumpra seu papel. Durante análise das respostas, percebe-se que, na opinião das 

entrevistadas, o ato de mediar e disseminar a informação não são totalmente 

diferentes, que ambos se relacionam para fazer com o que o usuário consiga 

absorver o que realmente deseja.  

Durante a análise, verificou-se que, para as entrevistadas, a mediação é feita 

principalmente por ações dentro da biblioteca que faça com o que o público perceba 

como pode ser buscada a informação, fazer com que o usuário consiga encontrar a 

informação através de ferramentas que os profissionais bibliotecários repassaram. 

Já a disseminação é o ápice final do processo de mediação informação, onde os 

usuários já adquiriram a informação que foram buscar.   
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No geral a mediação está em tudo com o bibliotecário trabalha na instituição, mediar 

não se concentra apenas em ações que ele realiza, mas durante a classificação, 

catalogação, estudo de usuário, pelo empréstimo de livros e também pelas ações 

culturais que as bibliotecas realizam como encontros, contação de história etc. 

Então, o ato de mediar pode estar implícito em todos os serviços que a biblioteca 

realiza. Quando uma biblioteca possui um serviço variado que atenda às demandas 

dos usuários, conseguirá disseminar a informação de uma forma completa.  

A abordagem sobre os recursos que a biblioteca possui e se são suficientes para 

ocorrer um bom atendimento é o assunto principal da pergunta de número nove do 

questionário. Sobre isso, a bibliotecária 1diz que:  

[...] não temos recursos, não temos nada que possa[...], mas como 
bibliotecária nós temos que fechar os olhos e trabalhar com o que temos, 
trabalhando assim com a mediação para assim disseminar, mas eu acho 
que deveria sim ter computadores, livros novos, material, material mesmo 
para gente fabricar que eu acho que até através de uma oficina é uma 
mediação e através dessa oficina você pode sim disseminar a informação. 

Percorrendo ainda a pergunta nove, vemos a bibliotecária C argumentando que 

caberiam mais recursos, exemplificando da seguinte forma: 

[...] eu acredito que com certeza, cabem bem mais coisas aqui dentro, [...] 
na questão do acervo como falei antes é especializado na literatura 
sergipana, porém nem todas as obras de Sergipe têm aqui. Então, acho que 
quanto mais, quanto maior for o número de títulos sergipanos que falem da 
história, cultura da geografia, de maneira geral, acho que a gente ia 
contemplar um maior número de pessoas. Íamos disseminar e mediar mais 
a informação para eles e também outros recursos [...] um banco de dados, 
sobre os escritores e artistas plásticos sergipanos resumidamente vida e 
obra de cada um. No momento ainda é local, seria também bom para 
disseminar colocar a público no sentido do site que é o que a gente está 
trabalhando para ver se disponibiliza o acesso em casa, são detalhes que 
podem surgir e, parando para analisar, tem muita coisa. 

Durante a verificação das respostas, pode-se perceber que as bibliotecas públicas 

de Aracaju têm pouco ou nenhum recurso para sobreviver e isso dificulta o trabalho 

que as bibliotecárias precisam desenvolver para suprir a defasagem informacional 

que as pessoas possuem. Essa falta de recursos atrapalha na fase final da 

disseminação, já que muitas ferramentas estão em falta nessas bibliotecas, como 

computadores, materiais básicos como uma maior quantidade e livros e 

principalmente que estejam atualizados para que a informação possa ser 

disseminada da melhor forma possível.  
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Sobre a questão da falta de recursos nas bibliotecas públicas, Machado (2010, p. 

95), coloca: 

Em sua maioria, as bibliotecas públicas brasileiras não possuem recursos 
suficientes para se manter, para atualizar seus acervos, investir em 
tecnologia e muito menos em formação e qualificação de suas equipes, 
prescindindo muitas vezes do próprio profissional formado.  

Os recursos que a biblioteca possui para promover a mediação, como também a 

disseminação, são escassos e essa falta de recursos dificulta o processo de 

mediação, mas não o torna impossível. As bibliotecas públicas de Aracaju não 

fogem à regra dos demais estados do país, com falta de recursos para serem melhor 

geridas, o que dificulta o acesso da informação aos usuários, já que não há 

investimentos públicos em projetos para que a biblioteca possa trazer o usuário para 

dentro da instituição e mostrar que é um organismo vivo.  

Sobre o papel da biblioteca pública na sociedade sergipana a bibliotecária 1 

discorreu o seguinte:  

[...] como estudante eu tinha uma opinião sobre a biblioteca pública. Achava 
que [o problema] era por causa dos gestores, gestores que falo internos, 
gestão interna que não abria a visão. Agora assim como coordenadora, eu 
vejo que não é gestão interna e sim gestão externa. Eu acho que deve abrir 
os olhos da gestão pública para ver a situação, a biblioteca pública é o que? 
Disseminar a informação, mas se não tiver um apoio, um recurso estará no 
mesmo local e é isso e estará excluindo a sociedade do acesso à 
informação. Adianta você ter um local, mas que você não dê infraestrutura 
para ela e aí como você vai chamar o público? Mas eu acho que é de 
grande valia sim ter uma biblioteca pública, visto que tem pessoas que não 
têm condições de ter acesso à informação mesmo tendo hoje em dia 
celulares, computadores em casa, mas nada melhor do que você ter contato 
com o papel, o livro, mas para isso você precisa dar condições para que ela 
cresça né. A biblioteca é um movimento vivo, se você não dá estrutura, 
infraestrutura você não vai chamar a sociedade para ela. Eu como 
coordenadora faço o possível e o impossível para que ela se mantenha 
viva, mas só com os meus esforços não vão chamar a sociedade para ela. 
Sim, eu creio que o papel da biblioteca é disseminar a informação e ela 
precisa se manter viva, independentemente de ter recurso ou não, temos 
que fazer nosso papel como bibliotecários. 

 

A bibliotecária 2 explanou o seguinte: 

Nós bibliotecários temos que fazer o possível para o usuário e qualquer um 
que venha adentrar em qualquer biblioteca saia satisfeito, principalmente 
numa biblioteca pública. E que contenha o acervo, seja bem preciso, bem 
novinho para dar informação. Mesmo que tenham as obras raras, [...] e que 
ele busca o que precisar na informática, na internet, no livro. A biblioteca é 
para isso, é importante por causa disso. Nós estamos aqui para que se sinta 
bem, você chegou aqui com alguma dúvida, que saia sem dúvida nenhuma.  
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A bibliotecária 3 defendeu a biblioteca pública de Sergipe da seguinte forma: 

[...] a biblioteca pública ela é de grande importância para a sociedade, no 
sentido que é através dela que crianças, adolescentes, adultos, idosos eles 
têm esse acesso à informação de maneira livre, de maneira sem distinção 
de raça, cor, igualdade de maneira geral para todos. Então a biblioteca 
pública é para sociedade, a biblioteca pública é para todos, aberta ao 
público. Infelizmente nem todo mundo que está na sociedade enxerga e tem 
às vezes o desejo de frequentar esses espaços. Porém, para a sociedade 
sergipana, trazendo para a biblioteca Mario Cabral, ela é de grande 
relevância porque os materiais que nós temos aqui são difíceis de encontrar 
em outros locais, então aqui a gente trabalha muito com o público 
acadêmico quando o assunto é pesquisa então a gente tem alunos do IFS, 
UFS, UNIT, diversas faculdades de outras cidades que vêm aqui em busca 
para seu trabalho de conclusão de curso, tanto de graduação como pós-
graduação de maneira geral sobre Sergipe. Temos professores das 
universidades também que vêm estudar aqui, pegar seu material, pesquisar 
aqui porque são obras raras a maioria. Então de maneira geral a biblioteca 
pública é de grande importância desde a formação da criança com o 
incentivo à leitura, o ser, como se diz, mostrar a importância dela, que a 
criança tenha prazer em ler, então a biblioteca pública tem esse papel de 
incentivar a leitura e a pesquisa em todos os sentidos para o 
enriquecimento da sociedade, tanto a nível informacional, educacional, 
cultural e recreativo. Então é fundamental.  

 

A biblioteca é importante para que a sociedade possa ter acesso à informação e 

também à aprendizagem de quem necessita. Nas respostas dadas na entrevista, 

percebe-se a importância que uma biblioteca pública tem para a sociedade como um 

todo, independentemente de quem a acessa.  

As bibliotecas públicas de Aracaju ajudam as pessoas que as procuram na busca da 

informação, essa informação passa a ser mediada para que os usuários encontrem 

o que procuram. A partir da eficácia na busca pela informação ocorre a 

disseminação da informação que seria o último estado na busca da informação, 

onde, ao disseminar a informação, a biblioteca pública exerce seu papel com 

excelência.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A mediação da informação é um tema que ganhou espaços nos estudos no campo 

da Biblioteconomia e na Ciência da Informação. Nos últimos anos, professores, 

estudantes, pesquisadores e profissionais bibliotecários vêm estudando sobre o 

tema que tem grande importância para o desenvolvimento e melhoria das 

bibliotecas, inclusive a pública.  

Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho foi verificar a contribuição do 

bibliotecário mediador da informação nas bibliotecas públicas de Aracaju – SE na 

promoção da disseminação da informação junto aos usuários. Ao analisar as 

entrevistas concedidas por bibliotecárias de três bibliotecas públicas de Aracaju-

Sergipe, percebeu-se que as bibliotecárias fazem a mediação da informação em 

suas bibliotecas e buscam a cada dia melhorar o processo de mediação para que o 

usuário saia satisfeito no que procura. Porém, a mediação está sendo feita de forma 

incompleta já que nem todos os serviços de uma biblioteca pública estão disponíveis 

nas unidades pesquisadas, tendo sido observada a ausência de alguns deles.  

Em relação aos objetivos específicos, pode-se dizer que também foram atingidos, 

pois a mediação e a disseminação da informação são processos contínuos nas 

bibliotecas estudadas, onde a informação, antes de chegar ao usuário, passa pelas 

etapas que correspondem ao processo de mediação da informação, gerando com 

isso a disseminação da informação de forma clara e rápida. 

A partir da análise das entrevistas, nota-se que os profissionais possuem uma 

formação ampla quando o assunto é mediação da informação, mas se observou, ao 

mesmo tempo, que ainda seguem uma linha técnica de trabalho, o que não interfere 

no desenvolvimento de ações de mediação e disseminação da informação aos 

usuários das instituições pesquisadas.    

Foram observados alguns serviços que caracterizam a mediação da informação nas 

bibliotecas pesquisadas. Dentre as ações observadas destacam-se: a Hora do 

Conto, pesquisa em bases de dados, contação de histórias, mostras culturais, 

empréstimo de materiais, dentre outras. No geral, pode-se considerar que essas 

ações contribuem para a disseminação da informação a partir da mediação 

desenvolvida pelas profissionais entrevistadas.  



59 

 

A mediação busca auxiliar aos usuários como também aos bibliotecários na 

disseminação da informação e esse processo ajuda na rapidez e coerência do que 

se busca e no leque de possibilidades que ela traz para as bibliotecas, sobretudo as 

públicas que são o foco desse trabalho. O profissional bibliotecário assume o papel 

de mediador da informação dentro das instituições bibliotecárias, o que possibilita a 

esses profissionais desenvolver um trabalho eficaz. 

Com o crescimento dos estudos sobre a mediação da informação o processo de 

disseminação da informação também ganha força, porém agora de forma mais clara, 

já que realizando a mediação na perspectiva da interferência do profissional da 

informação e considerando-se um processo onde se observa o diálogo com o outro, 

os usuários conseguem atender suas necessidades em termos da informação, 

ajudando a biblioteca a atingir seus objetivos. 

Foram vários os conceitos sobre mediação da informação encontrados durante esta 

pesquisa monográfica, localizados em fontes como livros, principalmente de 

pesquisadores da área da ciência da informação. Mas o que mais chamou a atenção 

no trabalho é o enfoque que a considera como um processo que pode ser realizado 

com ou sem a presença do usuário, mas que se completa quando esse usuário não 

apenas acessa mas usa e se apropria da informação.  

Este trabalho contribui para maior entendimento tanto do pesquisador como dos 

profissionais e instituições envolvidos sobre a mediação da informação, suas 

características e possibilidades de atuação do profissional que podem se refletir num 

atendimento mais especializado da biblioteca junto aos seus usuários. 

A mediação da informação é um assunto de grande relevância para os bibliotecários 

e pode ser utilizada diariamente nas instituições como pode ser verificado na fala da 

bibliotecária 3, a qual, ao ser questionada sobre a mediação da informação, coloca a 

mediação como um caminho que deve ser percorrido como usuário para que, 

durante esse processo, possa ocorrer a disseminação da informação.  

Conhecer sobre mediação da informação e buscar subsídios que impliquem em 

reconhecer que ela ocorre nas bibliotecas públicas de Aracaju – Sergipe levou ao 

levantamento bibliográfico realizado que ampliou a compreensão sobre sesse 

processo e como ele se aplica em diferentes contextos e unidades de informação. 
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Isso reforça o papel das bibliotecas públicas, na disponibilização da informação à 

sociedade, cumprindo sua função na oferta de serviços que ajudem a construir uma 

sociedade mais justa e participativa.  

O uso da entrevista mostrou-se como recurso fundamental na coleta de dados, pois 

a partir dos depoimentos, pode-se concluir que existe mediação da informação nas 

instituições pesquisadas, mesmo que seja de forma incipiente, mas que são ações 

de grande valia para o desenvolvimento do trabalho, contribuindo para a biblioteca 

alcançar reconhecimento perante seu público. 

Acredita-se que os estudos sobre a mediação da informação nas bibliotecas 

públicas de Aracaju, através da presente pesquisa, podem ser mais debatidos 

futuramente, contribuindo ainda mais para que as bibliotecas públicas atinjam a 

satisfação do usuário e cumpram sua função social.   
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

1- A biblioteca possui serviço de referência? Se sim, como é realizado esse 

serviço? 

2- Quais as formas de interação com o usuário que a biblioteca possui? 

 

3- Quais ações a biblioteca desenvolve com os usuários? 

 

4- Como bibliotecária você trabalha atendendo o usuário ou apenas no 

processamento técnico?  

 

5- Qual setor que você sente mais afinidade em trabalhar na biblioteca? Por 

quê? 

 

6- Qual (is) disciplinas na graduação ou pós-graduação lhe ajudaram a 

desenvolver a mediação da informação na biblioteca onde você atua? 

 

7- Você acredita que a biblioteca cumpre o papel como disseminadora da 

informação? Por quê? 

8- Em sua opinião, qual a relação ou diferença entre mediação e disseminação 

da informação? 

 

9- Você acredita que os recursos que você dispõe na biblioteca são suficientes 

para promover a mediação e a disseminação da informação na biblioteca? Se 

não, o que seria necessário? 

 

10- Qual sua opinião sobre o papel da biblioteca pública na sociedade sergipana? 


