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Briefing histórico-conceitual...
Nos Estados Unidos...

1876- 1ª Conferência da American
Library Association (ALA)
Samuel Sweet Green faz
primeira proposta de um SR

1883: Acontece o primeiro cargo de
bibliotecário em tempo integral para
atender o Serviço de Referência (SR)
da Boston Public Library.

Uma Linha do Tempo...
1891 - Surge pela primeira vez, o
termo reference work
(serviço de referência, como
traduzido para o português), no
índice da Library Journal (revista
tradicional na área da
Biblioteconomia, publicada até
hoje).
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E no Brasil?

1990 – Neusa Dias de Macedo
analisando a literatura internacional,
propõe uma conceituação do Serviço
de Referência dividida em dois
grandes segmentos: sentido restrito
e sentido amplo.

Conceito do SR com Sentido Restrito
• A essência do conceito de referência é o
atendimento pessoal do bibliotecário ao usuário
que, em momento determinado, o procura para
obter uma publicação ou informação, por ter
alguma dificuldade, ou para usar a biblioteca e
seus recursos e precisar de orientação; ou, ainda,
não encontrando a informação na biblioteca,
precisar ser encaminhado para outra instituição.
(MACEDO, 1990)
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Conceito do SR com Sentido Amplo
Serviço de Referência propriamente dito- Interface
entre informação e usuário, tendo a frente o
bibliotecário de referência, respondendo questões,
auxiliando, por meio de conhecimentos
profissionais, os usuários.
• Momento de interação bibliotecário/usuário, é
tipicamente o processo de referência.
Serviço de Referência e Informação - Um recorte do
todo da biblioteca, com pessoal, infraestrutura,
metodologia própria para melhor canalizar o fluxo
final da informação e otimizar o seu uso, por meio
de linhas de atividades.
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Conceito de atendimento ao usuário
• Compreende uma ajuda, um apoio, uma
orientação do bibliotecário para que o usuário
possa ou consiga realizar uma pesquisa, localizar
um material de interesse, sanar uma dúvida ou
responder a uma necessidade informacional,
seja ela escolar, profissional ou pessoal.
• Restringe-se à indicação de como proceder no
espaço da biblioteca, de como “trafegar” pelo
pequeno universo informacional representado
pelo acervo de uma biblioteca em particular.
• Limita-se, portanto, a uma orientação que, mais
tarde, resultaria em um campo de estudos
específico, qual seja a “educação de
usuários”(MACEDO, 1990) e que se amplia,
atualmente, para a competência em
informação.
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Principais componentes do SR
• A relação humana entre o profissional da
informação e os usuários por meio do contato
pessoal ou via redes.
• O acesso às fontes de informação em diferentes
formatos.
• Competência no acesso e uso da informação de
forma inteligente para construção de
conhecimento.
• Requer para o seu funcionamento um conjunto de
requisitos diversos, desde a sua planificação e
implementação até ao seu funcionamento: fontes
de informação, recursos tecnológicos, pessoas
qualificadas, infraestrutura e organização.
• São alguns dos aspectos a ter em consideração na
disponibilização de um serviço de referência
eficiente e de qualidade, que cumpre os seus
objetivos.
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Do atendimento ao usuário para a interface...
• O Serviço de Referência, considerado seu conceito em
sentido amplo, altera o termo “atendimento” por
“interface”.
• O termo interface parece evidenciar um outro tipo de
atuação, tanto do Serviço de Referência como do
bibliotecário que atua nesse espaço – o Bibliotecário de
Referência – mais do que atender, há explícita uma ideia de
relação.
• Há necessidade de mudança de postura dos profissionais
de referência quanto a sua forma de atuação: se antes
bastava a mera indicação de materiais que poderiam conter
a resposta para o pedido formulado pelo usuário, agora já
se alerta para a necessidade de adequar o atendimento às
necessidades desse usuário.
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Atendimento em interface...
• Além disso, o seu objetivo passa a evidenciar uma
relação muito mais próxima e afim com a informação:
envolvendo fluxos, otimização do uso e
desenvolvimento de linhas de ação específicas.
(MACEDO, 1990)
• O conceito também torna claro o caráter de serviço
fim da biblioteca, local onde ocorre a mediação entre a
necessidade informacional do usuário e a informação,
mediação essa concretizada a partir de todo um
trabalho técnico desenvolvido por todos os setores da
biblioteca.
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O processo de mediação...
• Almeida Junior (2014) defende que as atividades
que são desempenhadas pelos bibliotecários no
atendimento aos usuários devem ter como
principal objetivo o acesso e a apropriação de
informações, tornando a função do bibliotecário,
efetivamente, uma mediação entre o usuário e a
informação.
“As manifestações de mediação que são mais vistas
nas bibliotecas são as ações realizadas pelo
bibliotecário no Serviço de Referência”
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Necessidades de informação...
• Uma combinação das necessidades expressas pelo usuário,
das não expressas, das presentes, das futuras e das potenciais
em relação à busca e uso da informação.
• Constituem condição para saber, compreender ou descrever
um determinado assunto que varia de intensidade de um
indivíduo para outro, surgindo de uma motivação, que é a de
obter uma visão clara e eficiente de uma realidade surgida no
ambiente sócio-politico-cultural que afeta o usuário.
• É preciso alertar para o fato de que o usuário possa empregar
ferramentas e instrumentos para atender a uma necessidade
de informação – e não de suporte informacional – localizando,
selecionando e usando essa informação, independente de
elementos físicos e temporais – elo com a oferta de um SR...
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Serviço de Referência: nova concepção
• Conceito muito mais amplo do que
aquele que o acompanhou, quando
das propostas de formalização de
um espaço da biblioteca exclusivo
para atendimento de usuários.
• Apresenta-se como o espaço em
que deve se realizar a relação
usuário-informação, a relação
necessidade de informação e o
acesso e uso dessa informação de
forma inteligente para a construção
de conhecimento e sua aplicação à
realidade social.
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Linhas de atuação do SR- de 1990 à atualidade...
1. Serviço de
Referência
Propriamente Dito

2. Educação do
Usuário

4. Comunicação
Interface e
mediação

Competência em
Informação(CoInfo)

Visual/Divulgação da
Biblioteca.
Websites, portais,
repositórios, redes
colaborativas...

5. Administração/
Supervisão do Serviço de
Referência

3. Alerta e
Disseminação da
Informação.

Disponibilidade e
Compartilhamento
da Informação

Gestão da Informação, Gestão de
Pessoas, Gestão do Conhecimento,
Gestão de Relacionamentos,
Gestão de Tecnologias...

E a era digital?
• Bibliotecas têm como pré-requisito a
reorganização de sua missão, instalações e
serviços para se manter em ritmo rápido e
desenvolvimentos adequados às mudanças
originadas pelo ambiente digital.
• As bibliotecas devem ser espaços que possam
alcançar as pessoas com interatividade,
mobilidade e criatividade, estando equipadas para
possibilitar o acesso e uso da informação de forma
crítica e reflexiva a fim de possibilitar a construção
de conhecimento...
• Com o advento da Internet e das redes
colaborativas, as bibliotecas precisam repensar a
maneira como disponibilizam seus serviços.
• Profissionais do SR que exercem a função de
mediador, em qualquer circunstância, devem
assumir o papel de um gestor do conhecimento,
um especialista em informação e devem ter
aptidão para recuperar, selecionar e organizar a
informação para criar condições de seu acesso e
uso inteligente.
RCBB 2016

Situação do SRI nas bibliotecas?
Situação A - serviços sem regras de funcionamento, dificuldades relativas ao
espaço físico, estrutura tecnológica e carência de pessoas qualificadas.

Situação B- disponibilizam um Serviço de Referência Tradicional (SRT).
Situação C -há migração do SRT para a emergência de Serviço de Referência
Digital (SRD).

Situação D - oferecem e permitem o acesso ao SRD.
Mudanças mais expressivas no âmbito do SR
devem-se ao desenvolvimento de atividades específicas e relacionadas, bem como às
alterações do perfil dos profissionais de informação, mediante as modificações
ambientais e tecnológicas, num mundo ágil nas transformações.
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Aprendizado no SR...
• O poder do mundo dinâmico em que vivemos está na
quantidade de engajamento que experimentamos diariamente
– experiências que são memoráveis, pessoais, sensoriais.
• A economia da experiência percebe o poder do engajamento –
pessoas que se deslocam através e além das comunidades.
• Para o SR aproveitar esse movimento ele precisa transformarse, tornando-se um espaço que serve seus usuários e a
sociedade como um todo, devendo ser visto também como
espaço de aprendizado.
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Diretrizes para o SR
• 2004 - American Library Association (ALA)Reference and User Services Association
(RUSA) - estabeleceu diretrizes e padrões, que
foram atualizados em 2010, visando facilitar o
planejamento e implantação de um Serviço de
Referência Digital /Virtual que podem ser
aplicados a qualquer tipo de biblioteca e de
acordo com a sua realidade.
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Uma Análise do SR: alguns pontos...
Pontos Fortes
• Profissional da informação com formação específica para a mediação com o usuário
• Importância da interação entre o profissional e o usuário mediante contato pessoal ou
via TIC
• Oferta de acesso e uso da informação com efetividade e rapidez nas respostas
• Promoção dos serviços por meio de diferentes formas de divulgação
• Disponibilidade de informação em diferentes formatos

Pontos Fracos
• Falta de planejamento e infraestrutura adequada para a implementação de um SRI
• Falta de formação e qualificação específica dos profissionais da informação
• Falta de formação dos usuários para acessar às fontes de pesquisa
• Falta de interação entre o profissional da informação e o usuário no processo de
mediação da informação
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Uma Análise do SR: alguns fatores...
Oportunidades
• Construção e compartilhamento de conhecimento e criação de redes colaborativas
• Utilização de TIC e da mídia para a difusão dos conteúdos de informação
• Preservação e divulgação do acervo documental
• Ampliação de horário de atendimento
• Desenvolvimento da competência em informação e maior interação entre
profissionais da informação e os usuários

Ameaças
• Obsolescência das TIC e da mídia
• Impossibilidade de acesso ao serviço de referência pelos usuários
• Ausência de política e diretrizes do SRI
• Ausência de projetos de educação contínua para os profissionais e usuários
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O futuro do SR...
• A forma tradicional de disponibilizar produtos e
serviços de referência e informação ainda é
largamente difundida, no entanto buscar formas
virtuais para melhor atender as necessidades de
informação do usuário, ainda é a forma
dinamicamente mais efetiva de disponibilizar
informação (CARVALHO; LUCAS, 2005, p. 7).
• Uma vez que a tecnologia possibilita autonomia ao
usuário e este demanda nova postura dos
profissionais da informação, o seu campo de
atuação é ampliado e redimensionado.
• O SR deverá ser substituído por ambientes de
aprendizagem colaborativa e makerspaces, design
físico e arranjos de assentos inovadores, além da
disponibilidade de tecnologias emergentes e
acessíveis.

Inovações...
• Makerspace é essencialmente um local de trabalho
colaborativo onde as pessoas se reúnem para criar, pensar,
buscar e explorar...
• Criação de laboratórios de mídia que permitam aos usuários

participar em atividades de aprendizado ativo, experimentar
novas mídias e formatos informacionais e colaborar em espaços
ricos de tecnologia na construção de conhecimento.

Por exemplo, a oferta de oficinas para acesso e uso da Internet
e bases de dados, inclusão em redes sociais e colaborativas,
uso de aplicativos em celulares de uso cotidiano, entre outras
situações...
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Tendências do SR...
• Tudo indica que a tendência dos serviços
referência tradicionais é para a sua
disponibilização on-line.
• Esta tendência é desejável e parece
irreversível.
• Face aos serviços de referência on-line já
criados ou em fase de implementação e à
criação de redes colaborativas, o que
podemos vislumbrar é uma inclusão das
bibliotecas na atual digitalização do
mundo onde impera fatores de:
interatividade, acessibilidade e
mobilidade.
• É um novo olhar e uma nova dimensão
para a realidade das bibliotecas - de
simples apoio à condição de organismos
vivos e difusores de informação às
comunidades .
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Desafios para o SR...
• A interação e as transações interpessoais que ocorrem entre o
usuário e o bibliotecário levam a uma transformação do
Serviço de Referência, fazendo com que o mesmo não seja
apenas uma forma de acessar a informação nas bibliotecas.
• Considerar que a função de cada biblioteca é que determina
os serviços de referência que serão por ela oferecidos,
podendo haver variações de uma unidade para outra,
permanecendo o seu foco na mediação da informação para a
construção de conhecimento novo.
• Expansão de suas atividades para atender às diferentes
necessidades e especificidades de demandas tradicionais e
emergentes no contexto da sociedade contemporânea.
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Desafios para o SR...
Reconhecer as exigências da vida moderna e investir em
programas que permitam aos bibliotecários:
 Desenvolver novas posturas voltadas ao contato e
diálogo com usuários presenciais ou remotos,
comprometidos com seus conhecimentos técnicos para
a pesquisa e a disseminação da informação.
 Serem capazes de mediar a informação contida nos
mais variados suportes, com condições de capacitar os
usuários na utilização das TIC e de fornecer
informações com valor agregado.
 Eis nossas Ideias e Ideais...
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Para descontrair....
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MUITO OBRIGADA....
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