
 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL NAS BIBLIOTECAS 

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

 

VIRTUAL REFERENCE SERVICES IN THE LIBRARIES 

BRAZILIAN FEDERAL UNIVERSITIES 

 

GT3 - Tecnologia e Organização do Conhecimento 

Resumo Expandido Para Apresentação em Pôster 

 

FERREIRA, Eliane Cristina Maceió¹ 

                                                                                                      NABEKURA, Tessali Soares² 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o Serviço de Referência Virtual (SRV) nas 

Bibliotecas das Universidades Federais (BFU’s) do Brasil. A metodologia usada foi pesquisa 

exploratória realizada por meio de e-mail, através consulta do sitio do Portal do MEC. 

Entramos em contato com 60 universidades federais em todo o Brasil, sendo que 44 

responderam que utilizam algum tipo de ferramenta de comunicação para o SRV. A partir do  

contato com as bibliotecas para levantamento da informação sobre SRV, constata-se que há 

diferenças conceituais sobre a compreensão do que seja esse serviço assim como dificuldades 

em implantá-lo nas bibliotecas, devido à falta de investimento em tecnologia e/ou falta de 

recursos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           O serviço de referência é fundamental para que uma biblioteca funcione bem. Usuário 

bem atendido ficará satisfeito e retornará várias vezes a esse espaço de pesquisa e construção 

de conhecimento. 

          O mundo digital é uma realidade e o Serviço de Referência Virtual (SRV) uma 

extensão desse mundo, motivação para o presente trabalho que consistiu numa investigação 

junto às Bibliotecas das Universidades Federais (BFU’s) do Brasil para saber como ele 

funciona. Ao longo do trabalho, percebemos que os(as) bibliotecários(as), ao exporem o 

serviço de referência virtual prestado pela biblioteca, nos mostraram que há diferenças 

conceituais sobre a compreensão do que seria, especificamente, este serviço e como ele está 

sendo oferecido ao usuário. Outros relataram a dificuldade de implantação desse serviço. Por 

isso, esses aspectos passaram a fazer parte de nossa análise também.  

          Sabemos que os investimentos no Brasil ainda não são suficientes para que todas as 

tecnologias de informação sejam possíveis em nossas bibliotecas. Porém, podemos perceber 

em muitas situações o empenho de cada profissional bibliotecário que procura realizar seu 

trabalho, através dos recursos disponíveis.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

          Macedo (1984, p. 65 apud PEREIRA, 2012, p. 36) considera ao expor o conceito 

moderno de referência que este se alarga: “[...] Atende o usuário pessoalmente, mas também, 

por telefone, carta, videoconferência [...]”. Isto é, há outro tipo de serviço de referência que 

não é pessoal. Porém, ocorre certo desencontro entre os autores no momento da categorização 

do serviço de referência. 

          Accart (2012, p. 233) afirma o que o Serviço de Referência Presencial (SRP) “[...] é 

prestado face a face ou por telefone, em contato direto com o usuário durante o expediente do 

serviço.” Isto é, para o telefone ser considerado um SRP basta haver em contato direto, apesar 

de não pessoal, como o face a face. E que o Serviço de Referência Virtual (SRV) teria como 

conceituação básica ser “[...] um ponto de acesso único em linha que o usuário pode 

identificar imediatamente, ao qual ele apresenta uma solicitação, entregue aos cuidados de 

profissionais qualificados [...]” (ACCART, 2012, p. 181). 
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          Porém, como a mudança na tecnologia de informação e comunicação é tamanha, a 

biblioteca vive hoje uma dualidade, não apenas com a convivência de duas modalidades de 

serviço (presencial e virtual), mas a dualidade da própria ferramenta de comunicação. O 

telefone seria uma ferramenta híbrida, portanto. Ora ferramenta do SRP, ora ferramenta do 

SRV. Accart (2012, p. 212) considera serviço de SMS (Short Message Service) ou torpedo, 

por exemplo, realizado através do telefone sem o uso da Internet, serviço de referência virtual 

ao usuário “[...] por intermédio de seu telefone celular [...] como mensagem de texto.” 

          Cunha (2010) enfatiza que SRV vai se concretizando a cada momento uma vez que a 

quantidade de documentos em meio digital cresce. Sua compreensão para a referência virtual 

(digital) também se amplia ao caracterizar o telefone como uma ferramenta de comunicação 

virtual entre outras variadas modernas formas de comunicação da atualidade: “[...] via bate 

papo em linha, correio eletrônico, redes sociais (entre elas o Twitter e o Facebook), telefone 

celular, telefone via internet (IP phone) [...]” Assim como Márdero Arellano (2001, p. 9) que 

o considera ferramenta de comunicação em tempo real (sincrônica) e na categoria de SRV ao 

reconhecer que “[...] tem um custo considerável no caso das chamadas de longa distância, o 

que o inviabiliza para o serviço de referência virtual.”  

Quadro 1 – Serviço de Referência 

Serviço de Referência Modalidade Autor 

Presencial “[...] Atende o usuário pessoalmente [...] Macedo (1984, p. 65 apud PEREIRA 

2012, p. 36) 

Presencial “[...] o serviço presencial é prestado face a 

face ou por telefone, em contato direto 

com o usuário durante o expediente do 

serviço.”  

Accart (2012, p. 233) 

Virtual  “[...] um ponto de acesso único em linha 

que o usuário pode identificar 

imediatamente, ao qual ele apresenta uma 

solicitação, entregue aos cuidados de 

profissionais qualificados [...]” 

Accart (2012, p. 181) 

Virtual  “[...] via bate papo em linha, correio 

eletrônico, redes sociais (entre elas o 

Twitter e o Facebook), telefone celular, 

telefone via internet (IP phone) [...].” 

Cunha (2010)  

  

 

Virtual O telefone “[...] tem um custo 

considerável no caso das chamadas de 

longa distância, o que o inviabiliza para o 

serviço de referência virtual.” 

Márdero Arellano (2001, p. 9) 

 

Virtual O serviço de SMS (Short Message 

Service) ou torpedo, por exemplo, é 

realizado através do telefone sem o uso da 

Internet, serviço de referência virtual ao 

Accart, (2012, p. 212) 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

usuário “[...] por intermédio de seu 

telefone celular [...] como mensagem de 

texto.”  

 

         Pessoa e Cunha (2007) também compreendem que o SRV é todo aquele prestado via 

internet e pode se apresentar de forma assíncrona, isto é, uma interação que não ocorre em 

tempo real entre bibliotecário e usuário ou de forma síncrona, quando estes se relacionam ao 

mesmo tempo. Até o início da década de 90 era comum o telefone, fax e correio eletrônico. 

Com o surgimento da web, se tornaram mais usual videoconferência e chat, por exemplo. 

Quadro 2 – Ferramentas de comunicação conforme a interação com o usuário 

Forma sincrônica – ocorre em tempo real Forma assincrônica – não ocorre em tempo real 

Telefone, vídeo-conferência, Skype, Chat E-mail, Messanger, Timeline (Facebook), Twitter 

 

           A literatura especializada apresenta divergência em categorizar o telefone como 

ferramenta de comunicação do SRP ou SRV. Percebe-se com o avanço da tecnologia que ele 

se ajusta ao SRV, porque oferece um serviço de forma sincrônica, em tempo real e um serviço 

de forma assincrônica, em tempo remoto, ainda que não faça uso da internet, como o envio de 

SMS (Short Message Service).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Para conhecer a realidade do serviço de referência virtual das BUF’s brasileiras, 

realizamos uma pesquisa utilizando a abordagem mista. A coleta de dados se concretizou 

pelas informações e relatos obtidos por meio de e-mail, a partir do sítio do Portal MEC. A 

pesquisa levou em consideração 60 bibliotecas das universidades federais do Brasil, sendo 

que 44 atenderam nossa solicitação.  

Quadro 3 – População e Amostra das BFU’s 

Entramos em contato 60 

Responderam e-mail 44 

Não responderam e-mail 16 

 

           Das universidades que foi possível ter contato, 28 responderam que utilizam SRV 

(64%) e 16 responderam que não (36%). 
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Gráfico 1 –BUF’s que utilizam SRV                                         

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

          Nossa análise se concentrou na resposta dada pela biblioteca, aquilo que a biblioteca considera 

SRV. Somente 4 universidades disseram que usam o telefone como forma de comunicação e, pelos e-

mail’s recebidos, alguns bibliotecários expressaram dúvida em informar se serviço de telefonia seria 

SRV. A dúvida persiste quando 3 universidades responderam que não possuem SRV, mas fazem uso 

de e-mail. 

           As ferramentas de comunicação mais usadas pelas BUF’s, sem grandes problemas, são 

o e-mail e as mídias sociais Twitter e Facebook. Apesar de algumas BUF’s relatarem por e-

mail não usarem mais o chat por questões técnicas com relação ao uso dos softwares, outras 

usam o chat/Skype ou tem projeto para implantação, mostrando o interesse de usar essa 

tecnologia tão interativa. Faz-se uso do chat do Facebook, igualmente. 

Gráfico 2 – Ferramentas de comunicação mais usadas pelas BFU’s 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

          Uma questão a considerar é a dificuldade da implantação do SRV. Algumas BUF’s 

consideram que é preciso implantá-lo e estão elaborando projetos. Mas outras lamentam que 

as questões técnicas insatisfatórias ou ainda a falta de recursos humanos para acompanhar a 

demanda intensa do usuário, principalmente, quando se pensa usar as redes sociais que 

exigem interatividade 24 horas, como motivos para a ausência do SRV ou, às vezes, o 

abandono dele após ter sido implantado. Há relato de uma bibliotecária que tenta responder as 

demandas por conta própria, acessando redes sociais em sua casa. Ressaltamos a atuação 
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positiva dos bibliotecários, mesmo que, às vezes, modesta sem o uso de grandes Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           O objetivo desse trabalho cuja finalidade era conhecer como as BUF’s brasileiras se 

posicionavam frente ao SRV foi atingido. Estudar os diversos autores e visões acerca do tema 

proporcionou verificar que, como em outros campos do conhecimento, ainda há discordâncias 

sobre os conceitos que permeiam o SRV por parte dos teóricos que se debruçam sobre o 

assunto, refletindo assim, o mesmo efeito nos bibliotecários que se veem diante dessa questão. 

 Dessa forma, esse trabalho contribuiu para perceber nos relatos dos bibliotecários 

como compreendem o SRV, que essa modalidade funciona com dificuldades nas BUF’s e 

quais as ferramentas de comunicação da atualidade são aplicadas no esforço de ter bom êxito. 

A biblioteca não é um espaço desassociado da sociedade, mas está inserida no contexto atual 

em que a tecnologia auxilia nos processos e serviços da biblioteca objetivando um fim comum 

que é resolver as demandas informacionais dos usuários da melhor forma possível. 
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