
Política de Serviço de
Referência em Bibliotecas

Universitárias

Jonathas Luiz Carvalho Silva (Orientador)
Orcid: 0000-0003-3036-0077
jonathas.carvalho@ufca.edu.br

 

Izabel Lima dos Santos
Orcid: 0000-0003-0470-9781
zbel.lima@gmail.com

Juazeiro do Norte
2020



Ficha Técnica

Elaboração
Izabel Lima dos Santos

 
Orientação

Jonathas Luiz Carvalho Silva
 

Banca Examinadora
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior

Sueli Bortolin
 

Ferramenta de Edição
Canva

CMapTools
 

Fotografias
Pixabay

PSR-BU  



Sumário

Apresentação.........................................................
 
Biblioteca Universitária.......................................
 
Serviço de Referência..........................................
 
Eixos para uma Política de Serviço de
Referência...............................................................
 
Eixo 1 - Aspectos conceituais do Serviço de
Referência...............................................................
 
Eixo 2 - Serviço de Referência como política
da Biblioteca Universitária.................................
 
Eixo 3 - Serviço de Referência e Gestão........
 
Eixo 4 - Práticas de Serviço de Referência.....
 
Eixo 5 - Serviço de Referência Virtual.............
 
Eixo 6 - Relações entre Serviço de
Referência e outros serviços da biblioteca....
 
Eixo 7 - Avaliação do Serviço de Referência
 
Considerações Finais............................................
 
Créditos das fotografias......................................
 
Referências..............................................................

PSR-BU  

2
 
4
 
6
 
 
8
 
 
9
 
 
9
 
11
 
13
 
16
 
 
18
 
21
 
22
 
23
 
24
 



Apresentação

A Política de Serviço de Referência em Bibliotecas Universitárias (PSR-BU) foi elaborada,
enquanto produto de informação, no contexto da dissertação intitulada Serviço de
Referência em Bibliotecas Universitárias: proposta de política aplicada as universidades
federais do nordeste brasileiro defendida no Programa de Pós-Graduação em
Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (PPGB-UFCA). A PSR-BU foi elaborada e
editada por Izabel Lima dos Santos, autora da referida dissertação, e orientada pelo Prof.
Dr. Jonathas Luiz Carvalho Silva.
 
Esta publicação tem o objetivo de apoiar a implementação, consolidação e/ou melhoria
das atividades realizadas pelo Serviço de Referência (SR) no âmbito das bibliotecas
universitárias. Embora tenha sido elaborada a partir de dados coletados junto as
bibliotecas das universidades federais do Nordeste brasileiro e tenha essas instituições
como público alvo primário, o conteúdo desta publicação pode ser utilizado por bibliotecas
universitárias de outras instituições e, mediante as devidas adaptações, pode ser adotado
também por outros tipos de bibliotecas.
 
A PSR-BU surgiu a partir da hipótese de que mesmo sendo realizado, o SR ainda necessita
de estratégias para seu desenvolvimento e dinamização. Neste sentido, a PSR-BU aqui
apresentada tem o objetivo de propor estratégias para a dinamização do Serviço de
Referência em suas múltiplas instâncias.
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Este documento surge alinhado com a
literatura de Biblioteconomia nacional e
estrangeira dedicada a discutir SR e com
diretrizes propostas pela Association of
College & Research Libraries (ACRL) e
pela Reference and User Service (RUSA),
que são entidades referenciais nessa
temática. Foram usadas também
sugestões fornecidas por
bibliotecários/as que atuam nos setores
de referência de bibliotecas das
universidades federais do Nordeste.



Aspectos conceituais do Serviço de Referência;
Serviço de Referência como política da Biblioteca Universitária;
Serviço de Referência e Gestão;
Práticas de Serviço de Referência;
Serviço de Referência Virtual;
Relações entre Serviço de Referência e outros serviços da Biblioteca Universitária;
Avaliação do Serviço de Referência.

Acredita-se que essa combinação de fontes de dados e entendimentos sobre SR viabilizou
a construção de uma política melhor alinhada tanto com as necessidades e anseios da
dos/as bibliotecários/as quanto com as necessidades e demandas da comunidade de
usuários/as reais e potenciais dos serviços deste setor.
 
Essa variedade de referenciais foi coletada, analisada e estruturada tendo por base sete
categorias de estudo. São elas:
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Cada uma dessas categorias deu origem a um eixo de ação cujo escopo de atuação e
estratégias de implementação constituem o cerne da PDSRBU e são expostos mais adiante
neste documento. Esses eixos buscam abarcar as múltiplas facetas de atuação e interação
do SR indicando, assim, possibilidades de criação de práticas, diretrizes e documentos – de
caráter orientativo ou não – para o setor de referência de bibliotecas universitárias.

Cabe frisar ainda que, mais importante que a quantidade de documentos que o sistema de
bibliotecas possua tratando de SR, é a qualidade do conteúdo desses documentos. É por
isso que adotar e adequar a política de SR para a estrutura da sua instituição é
fundamental para que ela possa trazer contribuições significativas não só para a
referência em sim, mas para a BU como um todo.

A estrutura, os documentos normativos e orientativos e as práticas
desempenhadas pelo SR devem possuir certa maleabilidade a fim
de se adequarem a eventuais mudanças ocorridas no contexto da
biblioteca, nas tecnologias e demais recursos disponíveis para uso
e, principalmente, nas características da comunidade atendida.

Por tal razão, o conteúdo apresentado
neste documento centra-se no
estabelecimento de recomendações
básicas, cabendo as instituições que
forem utilizá-lo definirem se vão adotá-lo
na íntegra ou parcialmente.



Este trabalho define Biblioteca Universitária (BU)
como sendo um ambiente de informação
centrado na organização (temática e espacial)
dos documentos, na preservação (analógica,
digital e virtual) dos dados e documentos e no
atendimento as necessidades de informação da
comunidade acadêmica (discentes, docentes e
técnicos administrativos) e, eventualmente, da
comunidade externa, fazendo uso das
habilidades de sujeitos humanos (corpo técnico e
parceiros externos a biblioteca) e do uso de entes
tecnológicos (analógicos, digitais e virtuais) e
cujas relações são, simultaneamente, globais e
locais.
 
A BU, dependendo da instituição de ensino em
que está inserida, possui características
administrativas e estruturas organizacionais
próprias. Essas estruturas podem ser
centralizadas ou descentralizadas. Sendo que
existem diferentes tipos de arranjo para esses
dois modelos estruturais. Todavia, existem
elementos comuns que, se não estão presentes
em todas as bibliotecas, podem ser encontrados
na maioria delas. A esses elementos
denominamos Macrocategorias da Biblioteca
Universitária.
 
Essas macrocategorias e suas divisões básicas
podem ser visualizadas na imagem a seguir.

Biblioteca Universitária
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Apesar de cada macrocategoria possuir atribuições específicas e possuir certo nível de
independência, nenhuma delas deve atuar de maneira isolada em relação as demais. As
influências entre macrocategorias são mútuas e constantes e tal característica é
indispensável para construção de práticas homogêneas e desenvolvimento coeso da
biblioteca.
 
Bibliotecas Universitárias têm como seu principal objetivo atender as necessidades de
informação da comunidade acadêmica a fim de facilitar a criação e compartilhamento de
conhecimento. Esse processo – que deve, preferencialmente, ser construído com e para
os/as usuários – de facilitação passa necessariamente pelas ações (serviços e produtos)
desenvolvidos pelo serviço de referência.
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O Serviço de Referência (SR) é uma das facetas mais recentes incorporadas as práticas
bibliotecárias. Suas primeiras manifestações remontam aos Estados Unidos da América, no
final do século XIX. De lá para cá, pesquisadores/as e bibliotecários/as de várias partes do
mundo trataram de investigar e propor conceitos para essa atividade. Entretanto, alguns
pontos são recorrentes nas definições de SR. São eles: referência como apoio ao usuário,
referência como atividade estruturada e referência como setor específico da biblioteca.
 
Sendo unanimemente considerado um processo, ou melhor, uma série de processos que
busca apoiar os sujeitos em suas buscas informacionais, o serviço de referência acaba por
ser um agente que fomenta a aproximação e fortalece a relação entre os sujeitos humanos
e os recursos documentais. Os elementos integrantes e a síntese dessa interação podem
ser observados no diagrama abaixo elaborado por Matthews (2007, p. 165, tradução
minha).
 

Serviço de Referência
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Como pode-se notar o SR deve transcender o espaço físico da biblioteca. Para tanto ele deve
apropriar-se das Tecnologias de Informação e Comunicação nas suas mais variadas formas.
Essas tecnologias, além de permitirem a presença do serviço de referência nos ambientes
analógicos e digitais, viabilizam a ampliação de canais de diálogo com a comunidade, a
ampliação dos formatos de oferta de atividades de educação de usuários, ampliação dos
recursos de acessibilidade, a confecção de materiais instrucionais em formatos mais
acessíveis e com menor custo de replicação, dentre outras vantagens.



Conforme sinalizado anteriormente, todos os setores da BU devem atuar de maneira
conjunta a fim de viabilizar o pleno desenvolvimento da instituição. No que se refere ao SR
alguns exemplos de relacionamento com outras instâncias da biblioteca são a atuação da
referência em parceria com os setores de seleção e aquisição para garantir que as obras
adquiridas estejam em consonância com as necessidades da comunidade; parceria entre
referência e catalogação para identificar e suprir deficiências nas listas de cabeçalho de
assunto; classificação atuando junto com a referência para escolha do formato de número
de chamada mais adequado; dentre outras atividades possíveis (MARTINS; RIBEIRO, 1972).
 
Esse processo de mútua influência e retroalimentação é benéfico para todos os envolvidos
e para fomentá-lo, dentre outras coisas, é preciso que os setores da BU sejam solidamente
estruturados. Essa estruturação passa pelo estabelecimento de padrões de atuação e é
nesse sentido que PSR-BU pretende contribuir com o Serviço de Referência: fornecendo
direcionamentos para que – a partir de oito eixos básicos – o SR consiga se estruturar a
fim de melhor desenvolver suas atividades, melhor interagir com os demais setores da BU
e, principalmente, melhor atender as necessidades de informação da comunidade
acadêmica.
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Eixos para uma Política
de Serviço de Referência

Eixo 1 - Aspectos conceituais do Serviço de Referência
Eixo 2 - Serviço de Referência como política da Biblioteca Universitária
Eixo 3 - Serviço de Referência e Gestão
Eixo 4 - Práticas de Serviço de Referência
Eixo 5 - Serviço de Referência Virtual
Eixo 6 - Relações entre Serviço de Referência e outros serviços da biblioteca
Eixo 7 - Avaliação do Serviço de Referência

Nesta seção se apresentam propostas de estruturação e ação para o desenvolvimento do
SR. Cada eixo proposto corresponde a uma das categorias indicadas anteriormente e tem
seu conteúdo formado por referencial, instrumentos e propostas de artefatos, dispositivos
e/ou ações a serem utilizados pelo SR individualmente ou em parceria com a BU e/ou
outras instâncias acadêmicas para construção de uma política de desenvolvimento para a
referência.
 
São 7 os eixos abordados a seguir, a saber:

 
Esses eixos foram elaborados tendo por base os pressupostos teóricos, metodológicos e
analíticos usados na dissertação mencionada na Apresentação da PSR-BU, havendo,
portanto, ampla conexão entre a dissertação e esse produto informacional.
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Os aspectos conceituais contemplam as configurações estratégicas que definem o SR. São
apresentadas as concepções identificadas na literatura e nas entrevistas com profissionais
atuantes na área. A partir desse material foi elaborada uma síntese conceitual que busca
construir um conceito orientativo de SR para direcionar estrategicamente as ações e
interrelações desse setor. As configurações conceituais presentes no SR são:

PSR-BU 9

Eixo 1  – Aspectos conceituais do

Serviço de Referência

Eixo 2  – Serviço de Referência como

política da Biblioteca Universitária

Para funcionar adequadamente o SR precise ser encarado pela direção da BU como
elemento fundamental de sua estrutura. Esta também deve viabilizar a construção de
dispositivos de caráter estruturante para o SR e que norteiam as práticas e relações desse
setor em seus desdobramentos possíveis.



Para viabilizar a adoção dessa estrutura o/a bibliotecário/a de referência e a direção do
sistema de bibliotecas necessitam estabelecer laços com uma série de agentes extra
biblioteca a fim de construir uma cadeia de suporte. Alguns dos agentes extra biblioteca
que devem ser acionados para sustentar essa política da biblioteca são: coordenações,
departamentos e centros; Pró-reitorias; Setores de comunicação e marketing, Tecnologia
da Informação e Educação a Distância da IES; dentre outros.
 
Adotar o SR como uma política para a BU passa por compreendê-lo e permitir que ele se
insira no ambiente da biblioteca enquanto prática transversal. Esse processo demanda que
uma série de dispositivos seja idealizada tendo, cada um deles, objetivos, agentes e
temporalidades próprias.
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Cabe destacar que a lista de dispositivos aqui indicados tem caráter orientativo e que, a
depender das particularidades institucionais, podem ser desenvolvidos e adotados pela
instituição.
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Eixo 3  – Serviço de Referência e

Gestão

A Direção do Sistema de Bibliotecas desempenha um papel muito importante no que se
refere a realização do SR, pois é ela que atua de maneira direta e incisiva na captação de
recursos financeiros, alocação de recursos humanos e tecnológicos, intermediação entre
os/as bibliotecários/as de referência e outros setores da IES, intermediação entre os/as



bibliotecários/as de referência e outras instituições, suporte as atividades avaliativas,
manutenção da estrutura de física e virtual onde se desenvolvem, parte, das atividades de
referência.
 
São cinco os pontos focais de atuação da Direção do Sistema de Bibliotecas com vistas a
apoiar adequadamente o desenvolvimento do SR.
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As práticas de SR dizem respeito a mediação, através dos artefatos e dispositivos, realizada
pelo/a bibliotecário/a de referência. São elas que, efetivamente, representam a essência do
SR. Essas práticas ocorrem tanto meio físico/analógico quanto no digital. As práticas de SR
são complementares e possuem atributos que devem ser realizados a fim de que elas
possam ser consideradas adequadamente desempenhadas.
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Eixo 4  – Práticas de Serviço de

Referência
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Estabelecer e divulgar claramente os locais e período em que está disponível para o
público;
Definição de profissionais responsáveis pela realização do SRV, se necessário, deve ser
criada uma subseção específica para prestação desse serviço;
Por se tratar de instituições públicas, o SRV deve ser oferecido gratuitamente;
Quando em funcionamento, os canais de contato com usuários devem fornecer
respostas rápidas. Recomenda-se estabelecer e comunicar prazos de resposta para os
usuários;
Deve ser assegurada conectividade de alta velocidade com a internet para garantir
estabilidade desses serviços;
No caso de ferramentas de SRV que careçam de instalação, a hospedagem deve ser feita
em um servidor da IES;
Deve ser assegurada a segurança e sigilo no intercâmbio dos dados.

O Serviço de Referência Virtual (SRV) se constitui numa faceta ainda pouco explorada
pelas bibliotecárias universitárias brasileiras. Esse serviço pode ser realizado de variadas
maneiras que, ao contrário de serem excludentes, se complementam e viabilizam formas
variadas de atender a comunidade acadêmica.
 
Independente de sua amplitude, segundo Accart (2012) e Aguilar Pinto (2017) um SRV
deve contemplar os seguintes aspectos para se desenvolver satisfatoriamente:
 

 
Tendo em vista alguns dos requisitos listados para realização do SRV, recomenda-se que o
SR possua contato direto com equipe de Tecnologia da Informação do Sistema de
Bibliotecas e/ou da própria IES a fim de construir, customizar e contornar eventuais
problemas nas tecnologias adotadas.
 
Há que se destacar que, mais importante que a quantidade de recursos de SRV adotados
por uma instituição é o alinhamento desses recursos com as características e necessidades
de informação da comunidade atendida. Portanto, antes de lançar uma ferramenta de SRV,
a biblioteca deve verificar as potencialidades de adesão aquele recurso.
 
A seguir, os principais recursos (artefatos) e como eles podem ser empregados para
realização de SRV.
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Eixo 5  – Serviço de Referência Virtual
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Eixo 6  – Relações entre Serviço de

Referência e outros setores da

biblioteca

O Serviço de Referência precisa manter relações com uma série de setores a fim de atingir
seus objetivos e cooperar com a realização das atividades acadêmicas. Essa relação ocorre
em duas instâncias.
 
As relações primárias são aquelas que se alinham de maneira mais direta com a atividade
principal do SR que é a de atendimento direto e personalizado das necessidades de
informação da comunidade.
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As relações secundárias são aquelas que se alinham de maneira indireta com a atividade
principal do SR, pois contribuem para o fornecimento de meios e recursos para o
desenvolvimento dessa atividade.
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No que se refere as instâncias em que se dão as relações entre o SR e os demais setores da
biblioteca, cabe salientar que elas não são estáticas. Ou seja, embora haja relações
secundárias não significa dizer que estas não possam se estabelecer como primárias (e
vice-versa) em algum momento a depender de como se gerencia a política.
 
O/A bibliotecário/a enquanto gestor do SR possui a capacidade de fundamentar
aproximações do SR em todos os segmentos da BU como, por exemplo, mediar a relação
do processo com usuários especialistas que podem contribuir para a construção de
vocabulários controlados.
 
Sobre as relações primárias cabe também dizer que não é pelo fato de serem primárias que
serão sempre levadas a cabo, pois seu desenvolvimento depende dos modos de ação da
PSR-BU. Há aspectos que podem ser mais ou menos vinculados ao SR sendo que, essa
gradação dependerá  de como os/as profissionais selecionam as ações a serem realizadas,
de acordo com as necessidades e demandas informacionais da comunidade. Para tanto, se
faz pertinente que o SR estabeleça processos dialógicos com a comunidade a fim de
definir os pontos de relação mais profícuos a serem explorados.
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Eixo 7  – Avaliação do Serviço de

Referência

A avaliação é etapa crucial de qualquer atividade. Em se tratando de SR, existem múltiplas
possibilidades de avaliação e múltiplos agentes envolvidos. Esses elementos são os
seguintes:

Essas avaliações não se excluem, pelo contrário, elas se complementam. As combinações
delas com as técnicas de coleta podem se dar de muitas maneiras e os instrumentos
adotados para coleta e análise influenciam nas combinações possíveis.



Considerações Finais

Embasar uma política local de SR-BU;
Embasar, como política ou documento norteador, a atuação integrada do SR-BU;
Fomentar, nas bibliotecas, uma postura mais sistematizada e transparente quanto as
práticas de SR-BU;
Estimular a criação e manutenção de artefatos que viabilizem uma melhor comunicação
interna e externa; 
Conceber os eixos aqui propostos como integrados;
Fomentar novas pesquisas sobre SR-BU;
Fomentar a criação de produtos para a SR-BU, visando o aprimoramento das práticas
com esse tipo de serviço; 
Contribuir para o entendimento da avaliação como prática recorrente para o
aprimoramento do SR e das atividades da BU em geral.

Embora de caráter amplo os direcionamentos contidos nesse documento podem servir de
orientação inicial para que bibliotecários/as de BU construam políticas adequadas as
necessidades específicas de suas respectivas bibliotecas.
 
Alguns dos benefícios que a adoção da PSR-BU pode trazer são:
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Espera-se também que as orientações aqui contidas sirvam
de estímulo para realização de estudos e construção em
outros formatos de dispositivos  direcionados ao Serviço de
Referência tornando esse setor mais forte para desenvolver
suas atividades e apoiar as atividades da Biblioteca
Universitária.
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