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Introdução

A relação de proximidade entre bibliotecário e comunidade atendida pela biblioteca 

passou por significativas transformações ao longo dos anos. Especialmente no serviço de refe-

rência, percebemos que já não é suficiente aguardar que o público se direcione à biblioteca e 
busque informações no balcão de atendimento, assim como já não é mais admissível a postura 

passiva do bibliotecário em se fazer disponível unicamente no ambiente da biblioteca, em sua 

estação de trabalho ou apenas gerenciando a sua equipe. Da mesma forma, não basta apenas 
produzir conteúdo ou qualquer tipo de material instrucional e disponibilizá-los em sites, blogs 

ou mídias sociais na expectativa de que o acesso da comunidade se dará a contento. Entende-

mos que se fazem necessárias competências pautadas nos pressupostos teóricos da mediação, 

uma postura que se estende para além do local de trabalho e dos intramuros da biblioteca, seja 

ela de natureza universitária, pública ou especializada.
Com foco na biblioteca universitária, apresentaremos neste capítulo uma terminologia 

que reflete um perfil profissional emergente no Brasil: o termo em inglês é liaison librarians. 
Nossa proposição, no decorrer deste texto, é discutir o termo com base na etimologia da palavra 

em língua inglesa, no seu significado e contexto de uso no inglês, bem como nas referências 
trazidas pela literatura e pelos documentos normativos nos campos da Biblioteconomia e Ciên-

cia da Informação. Encontramos na literatura internacional as principais definições e aplicabi-
lidades práticas acerca da atuação dos liaison librarians. Neste aspecto, o objetivo é relacionar 
essas definições à nossa atuação como ‘bibliotecários de ligação’ (tradução literal para liaison 

librarians) ao participarmos ativamente de um grupo de estudos e pesquisas no ambiente uni-

versitário, mais especificamente na área da Educação Infantil.
Discutiremos os conceitos de liaison librarians na perspectiva de desenvolvimento de 

novos produtos e serviços em bibliotecas universitárias, nos quais a mediação bibliotecária é o 

fator diferencial para que o corpo docente e discente enxergue o bibliotecário como um profis-

sional que detém as competências necessárias para encaminhar as demandas específicas de cada 
área do conhecimento. Nosso relato de experiência na participação de um grupo de estudos 
ilustrará essas novas possibilidades de atuação e mediação do bibliotecário no ambiente acadê-

mico, tendo em vista as relações que se estabelecem entre a biblioteca, seus produtos, recursos 

e serviços e a comunidade universitária.
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Conceituando liaison librarians

De acordo com o Dicionário Merriam-Webster (2019a), a palavra ‘Liaison’, oriunda 

do latim ligare, é um substantivo de origem francesa (lier) e significa ‘ligação’. O termo foi 
utilizado pela primeira vez em 1648, com o sentido de um agente de ligação ou espessamento 

usado no cozimento de manteiga e farinha. Também possui outros sentidos encontrados nos 
dicionários Cambridge (2019), Collins (2019), Merriam-Webster (2019a) e Oxford (2019):

- um vínculo estreito, conexão ou inter-relacionamento;

- um caso amoroso secreto;

- uma pessoa que estabelece comunicação e mantém a compreensão mútua e a coopera-

ção entre setores, departamentos ou forças armadas;

- uma pessoa que funciona como uma conexão entre pessoas ou grupos (grifo nosso);

- uma pessoa que estabelece e mantém comunicação para entendimento mútuo e 

cooperação entre grupos (grifo nosso);

- um contato de imprensa;

- a pronúncia de uma consoante ausente no final da primeira de duas palavras consecuti-
vas, a segunda das quais começa com um som de vogal e segue sem pausa.
O tesauro Merriam-Webster (2019b) aponta vários usos e sinônimos relacionados ao re-

ferido termo, tais como: afinidade; associação; conexão; intermediário; mediador; parentesco; 
ligação; relação; relacionamento e, em alguns usos na língua inglesa, pode representar o sentido 

de ‘interesse’ em assuntos em comum entre pessoas ou setores. O dicionário Oxford (2019) e 
seu tesauro também apresentam definições e termos semelhantes ao Merriam-Webster; contu-

do, resumem, de forma mais clara e simples, os possíveis usos da palavra, apontando, inclusive, 

a sua utilização em assuntos relacionados à diplomacia e mediação.
No contexto universitário, Morrow (2016, p. 38) afirma que o ensino superior frequen-

temente considera a biblioteca como o “coração acadêmico da instituição”. Para a autora, as 
habilidades profissionais do bibliotecário em curadoria, organização e promoção de recursos 
ensinam muitas maneiras de encontrar informações, isto é, o bibliotecário eficaz deve estar 
inserido e fazer parte da vida acadêmica da instituição. Tornar-se, então, um ‘bibliotecário de 
ligação’ (e aqui temos a tradução literal para o termo liaison librarian) eficaz no ambiente atual 
envolve passar de um papel periférico para a pesquisa acadêmica e o ensino, ou seja, marcar 

uma presença mais integral e integrada junto aos departamentos e programas da universidade. 
A satisfação dos professores e seu contato com a biblioteca aumentam quando existe comunica-

ção constante e direta, afinal, já sabem quem é o bibliotecário designado a atender o seu curso 
e que recebe as demandas para os mais variados tipos de serviços (ARENDT; LOTTS, 2012).

Na contramão do perfil “anônimo” (MON; HARRIS, 2011) de bibliotecário, os liaison 

librarians aproximam-se dos docentes e discentes de uma forma personalizada, não apenas 

identificando suas necessidades de informação ou encaminhando pesquisas especializadas, mas 
também propondo e colaborando com soluções para o engrandecimento da área de atuação 
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do pesquisador, seja ele docente ou discente. Por isso, a importância de o bibliotecário ser 
conhecido por seu nome, grau de instrução, área em que atua como especialista, dentre outras 

credenciais. Corroboramos, desta feita, o artigo intitulado ‘A morte do bibliotecário anônimo’, 
no qual Mon e Harris (2011, p. 359, tradução nossa) afirmam que: “O fim do anonimato tam-

bém significa o fim da invisibilidade; ser visto e ser responsável significa que o bibliotecário 
é visível como pessoa e profissional.” As autoras defendem esse ponto de vista ao enfatizar 
que, em muitos estudos de usuários realizados, a impessoalidade, invisibilidade e ausência do 

bibliotecário são mencionadas como uma experiência negativa por parte do público atendido.
Pelo fato de a comunidade universitária muitas vezes desconhecer a atuação do bi-

bliotecário, em suas diversas vertentes, muitos dos objetivos dos produtos, recursos e serviços 

disponibilizados não são alcançados, assim como muitas obras caem no esquecimento na com-

posição do acervo, devido, principalmente, à falta de uma disseminação seletiva de informação 

eficaz ou à ausência de um bibliotecário especialista em determinado assunto ou área de co-

nhecimento. Em contrapartida, no momento em que a comunidade conhece seus bibliotecários, 
inclusive por nome e grau de instrução, as relações mudam consubstancialmente, pois acervos, 

produtos e serviços podem ser dinamizados de acordo com as necessidades informacionais de 

cada curso ou departamento.
Diante disso, percebemos que o papel do bibliotecário tradicional se ampliou, e ativi-

dades como o desenvolvimento de coleções, o serviço de referência, a orientação sobre a bi-

blioteca, dentre outras, evoluíram bastante com os avanços tecnológicos e com a mudança das 

necessidades dos usuários, exigindo do bibliotecário um perfil mediador, consultor, facilitador 
e até mesmo de um parceiro no uso da informação e na geração de conhecimento.

Uma das características dos liaison librarians é o fato de ser um perfil altamente espe-

cializado em determinado assunto ou área a qual atende, inclusive muitas vezes é comparado na 

literatura existente como um ‘bibliotecário de assunto’ (TENNANT; CATALDO, 2002), pois o 

objetivo desse perfil profissional e dos programas criados para este fim é estabelecer um víncu-

lo, uma ligação com os usuários atendidos e fornecer serviços específicos voltados para esses 
usuários. Portanto, é fundamental aprender tanto quanto possível sobre a área, seus assuntos, 
temas, recursos, fontes especializadas, bancos e bases de dados, assim como quais são as neces-

sidades departamentais e políticas das áreas, cursos ou departamentos atendidos (por exemplo: 

Educação, Comunicação, Psicologia, Linguística, Ciências Sociais, História etc.).
Kirchner (2009) relata, em seu artigo, a experiência na criação de um programa de 

bibliotecários liaison e de comunicação científica acadêmica. A autora afirma que a maioria 
dos bibliotecários de sua equipe foram inovadores e pioneiros em estabelecer ligações e suas 

próprias conexões com os docentes bem antes da implantação do programa, isto é, fora do pro-

jeto de comunicações acadêmicas. Muitos desses bibliotecários já tinham envolvimento com 
os professores, em pesquisas conjuntas, em consultorias na solicitação de pedidos de subsídio, 

enquanto outros se engajaram em conselhos editoriais de publicações acadêmicas produzidas 

ou editadas pela instituição onde atuam.
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Hardy e Corrall (2007) discorrem a respeito de uma pesquisa realizada sobre o papel 

dos liaison librarians, também denominados ‘subject librarians’ ou ‘embedded librarians’ em 

alguns outros estudos - como em Mon e Harris (2011), por exemplo -, no apoio às áreas de 

Língua Inglesa, Direito e Química em universidades do Reino Unido. A pesquisa evidenciou 
que o trabalho realizado por este tipo de bibliotecário envolvia ampla gama de atividades, tendo 

como eixo central a competência em informação e o ensino acadêmico (HARDY; CORRALL, 

2007). O estudo das autoras confirmou que a variedade de cargos e papéis desempenhados pe-

los liaison librarians exigiu habilidades pedagógicas e interpessoais para complementar suas 

competências profissionais e técnicas. Outros aspectos referentes aos ‘embedded librarians’ 

podem ser encontrados no texto de Brower (2011), o qual discute as características desse pro-

fissional, retrata a sua origem e demonstra muitos exemplos de atuação desses bibliotecários no 
ambiente universitário.

Numa outra abordagem, Tynan (2009) relata que o termo ‘bibliotecário de assunto’ 

(subject librarian) é mais antigo e deixou de ser utilizado, sendo substituído por ‘bibliotecário 

de ligação’ (liaison librarian), tendo em vista que este último captura a essência e variedade da 

natureza do trabalho. Segundo o autor, os ‘bibliotecários de ligação’ continuam a ser ‘bibliote-

cários de assuntos’, na medida em que bibliotecários recebem atribuições, responsabilidades e 

diferentes disciplinas para fornecer suporte especializado aos usuários dessas áreas.
Há, na literatura, registros de atuação do bibliotecário liaison e do embedded librarian 

(‘bibliotecário incorporado’) no Ensino a Distância (EaD). Conforme Rudasill (2010), novas 
oportunidades surgiram para os bibliotecários atuarem no desenvolvimento de bibliotecas vir-

tuais, no envolvimento em salas de aula online e em treinamentos em competência informa-

cional por meio da internet, além de outras atividades relacionadas. A autora corrobora que 
essa parece ser a maneira mais comum de incorporar bibliotecários à vida dos estudantes nas 

escolas e dos graduandos nas universidades, e, segundo ela, “A prática de incorporar serviços 

instrucionais da biblioteca nos programas a distância tornou-se tão comum que agora há uma 

seção de Educação a Distância especificamente para membros da American Library Associa-

tion [ALA]”. (RUDASILL, 2010, p. 86).
Os estudos de Rudasill (2010) revelam ainda uma variedade de formatos e abordagens 

que são adotadas pelos bibliotecários a fim de capacitar seus usuários, citando o exemplo da 
Library and Information Science (LIS), em Illinois, onde os bibliotecários recorrem a diversos 

meios visando alcançar os alunos matriculados nas modalidades presencial e a distância. A 
exemplo disso, citamos igualmente as estratégias empreendidas pela Biblioteca de Ciências 

Humanas da Universidade Federal do Ceará (UFC), na ocasião em que promoveu um curso 

sobre Normalização de Trabalhos Acadêmicos em EaD com a mesma finalidade: capacitar seus 
alunos e alcançar o público pertencente aos cursos presenciais e semipresenciais da instituição, 

experiência relatada em Lima; Santos, I.; e Santos, F. (2017).
De acordo com o relato de experiência de Tynan (2009), o trabalho do ‘bibliotecário de 

ligação’ é bastante variado, o que torna a função mais interessante, segundo ele. São atividades 
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de treinamento, competência em informação, participação em comitês e reuniões, preparação 

de aulas, e-mails e telefonemas sobre dúvidas e serviços para responder diariamente, entre 

muitas outras tarefas que fazem parte da rotina de um bibliotecário do serviço de referência. 
Com efeito, percebemos que a função do ‘bibliotecário de ligação’ assemelha-se com a do bi-

bliotecário do serviço de referência; todavia, o diferencial parece estar no fato de que o liaison 

librarian não está circunscrito ao espaço do balcão de referência ou do setor de atendimento, 

afinal, este profissional precisa sair do ambiente da biblioteca e circular entre os diversos setores 
relacionados aos cursos e às áreas atendidas.

Pasek (2015) corrobora que a construção e o fortalecimento de vínculos com a comuni-

dade atendida são essenciais para a prestação eficaz dos serviços da biblioteca, independente-

mente de como a disseminação das informações, das necessidades e dos serviços possa mudar 

no futuro. Para a autora, é preciso acompanhar as tendências e adicionar ao ‘kit’ de ferramentas 
do bibliotecário de ligação o essencial para permanecer relevante e eficaz. Além disso, a autora 
assevera que o envolvimento do bibliotecário liaison com o corpo docente pode ser cada vez 

mais aprimorado, principalmente pela demonstração de interesse nas pesquisas desenvolvidas 

e na oferta de novos serviços, dentre eles: gerenciamento de dados, suporte na escolha de repo-

sitórios temáticos para autoarquivamento, disseminação da produção de um pesquisador, além 

de identificar oportunidades de parceria com os professores.
O liaison librarian tem a capacidade de envolver tanto o corpo docente quanto o dis-

cente em suas atividades acadêmicas, de modo que repercute no engajamento, na colaboração 

da comunidade e na promoção de eventos. Citamos, como exemplo, a realização da Semana de 
Metodologia & Produção Científica (SMPC), organizada por três bibliotecas da UFC, iniciativa 
fruto do envolvimento entre bibliotecários, docentes e discentes, onde cada um desses atores 

deu a sua contribuição para o evento, conforme experiência relatada por Lima et al. (2017).
Embora possa o bibliotecário liaison fazer conexões individuais, o processo de estabele-

cer um novo contato também pode ser feito via departamento, o que funciona bem com biblio-

tecários novatos e ainda não conhecidos pelo seu público. Nesse sentido, a alta gestão da biblio-

teca deve apoiar e dar suporte à atuação do bibliotecário liaison, incentivando sua autonomia e 

liberdade para construir ‘uma ponte’ entre a biblioteca e os cursos atendidos, pois isso facilita o 

vínculo e o relacionamento com o seu público. A construção de uma relação e apresentação ao 
diretor ou chefe de departamento do curso atendido e com quem irá se estabelecer o contato é 

essencial para se fazer conhecido e informar, da melhor maneira possível, quais são os serviços 

ofertados pela biblioteca. Em suma, o bibliotecário liaison precisa se apresentar à direção ou 

chefia dos cursos atendidos, assim como costuma fazê-lo para o seu público.
Outro ponto que deve ser esclarecido e reforçado é que o bibliotecário responsável pelo 

atendimento aos cursos deve ser a pessoa indicada para firmar essas relações de parceria. Os 
bibliotecários liaison são as pessoas que mantêm o contato diário ou frequente com os cursos, 

conhecem suas necessidades informacionais e demandas. Destarte, entendemos que os gestores 
devem apoiar as ações empreendidas pelos liaison librarians, tendo em vista que são eles peças 
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importantes para o sucesso e a visibilidade da biblioteca entre os cursos; em contrapartida, os 

gestores se beneficiam dos frutos colhidos nessas relações e da satisfação dos usuários devido 
ao trabalho dos liaison librarians.

Com a finalidade de concretizar essas ações, Pasek (2015) afirma que a participação em 
reuniões e comitês para a apresentação dos serviços da biblioteca deve ser o primeiro passo ne-

cessário para o engajamento, pois, de acordo com a autora, os professores tendem a não ver os 

bibliotecários como instrutores, consultores ou assistentes de pesquisa. Numa tentativa de mu-

dar gradativamente essa realidade, a postura dos liaison librarians certamente contribuirá para 

aumentar, entre os professores, a visibilidade do bibliotecário enquanto profissional inserido na 
instituição e, consequentemente, dos produtos e serviços oferecidos pela biblioteca.

Desse modo, é necessária a promoção dos serviços, especialmente aqueles mais re-

centes e que estão em evidência, tais como: consultoria na formação de acervos agregados 

ou especializados nos diversos setores da universidade; orientações sobre a elaboração de um 

Plano de Gestão de Dados (PGD); escolha de repositórios e estratégias de preservação digital; 

ampliação da visibilidade de periódicos científicos por meio da indexação especializada em 
artigos; desenvolvimento de templates e tutoriais que venham ao encontro das necessidades de 

informação, como o uso do LaTeX no ambiente acadêmico; incorporação dos construtores e 

gerenciadores de referências à rotina acadêmica dos pesquisadores; tira-dúvidas sobre direitos 

autorais e licenças flexíveis (Creative Commons); preenchimento correto de Currículo Lattes e 

orientações para criação de ORCID; levantamento de citações para o corpo docente e discente 

ao apresentar, de maneira personalizada, os recursos do Google Acadêmico, Scopus e Web of 

Science, por exemplo, entre outras questões ligadas à comunicação científica.
Assim, consideramos que o bibliotecário liaison concentra seus esforços e energias em 

estabelecer parcerias e em buscar uma imersão no domínio das áreas atendidas, pois, à medida 

que ganha experiência e vivencia o cotidiano próximo a essas áreas, será mais competente e 

confiante no atendimento das demandas e necessidades de seus usuários. Esse perfil estabelece 
uma comunicação bidirecional intensiva com os usuários da biblioteca e utiliza seus conhe-

cimentos e informações que se obtêm dos usuários para desenvolver serviços personalizados 

e aprimorar serviços existentes. Esse argumento vai ao encontro de que os liaison librarians 

são ‘geradores de demandas’ para a biblioteca, e não unicamente as satisfazem, visto que, ao 

ocorrer e se ampliar o contato direto com o corpo docente e discente, novas rotinas de trabalho 

são incorporadas gradativamente ao ambiente da biblioteca, assim como na extensão do serviço 

de referência, já que o bibliotecário liaison transita entre os cursos, departamentos, programas 

de pós-graduação, centros acadêmicos, grupos de estudos e pesquisas e em outras instâncias da 

universidade.
Embora, na literatura, as definições para o trabalho do liaison librarian estejam atre-

ladas, muitas vezes, ao desenvolvimento de coleções (BUTZEN, 2018; JENKINS, 2005; RE-

FERENCE AND USER SERVICES ASSOCIATION, 2009; THULL; HANSEN, 2009), bem 

como em mensurar o nível de satisfação dos usuários com estas coleções, nossa proposição 
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expande o conceito para liaison no sentido de que visamos estender os serviços da biblioteca e 

criar laços mais sólidos e estreitos com a comunidade atendida, de acordo com as necessidades 

de informação em potencial de cada comunidade. Corroboramos esse discurso tendo como base 
a nossa relação de proximidade e ligação com o grupo de estudos Diálogos com a Abordagem 

Pikler, da Faculdade de Educação da UFC, foco da próxima seção deste capítulo.
Um dos documentos normativos que embasam a nossa proposta são as diretrizes da 

Reference and User Services Association (RUSA, 2009), uma divisão da American Library 

Association (ALA). Essas diretrizes têm por objetivo “[...] auxiliar os bibliotecários na identi-
ficação de grupos de usuários em vários tipos de bibliotecas e sugerir formas desses grupos se 
envolverem em questões como o desenvolvimento de coleções e outros serviços [da bibliote-

ca].” (RUSA, 2009, seção 2.0, tradução nossa).
As diretrizes da RUSA também orientam que o trabalho dos liaison librarians deve ter 

o suporte necessário para desenvolver treinamentos, capacitar-se e dar suporte aos contatos da 

biblioteca. Portanto, “Os antecedentes educacionais, interesses e experiências profissionais dos 
contatos da biblioteca devem refletir os interesses e as necessidades das comunidades visadas, 
tanto quanto possível.” (RUSA, 2009, seção 4.0, tradução nossa). Ademais, a RUSA esclarece 
que o apoio institucional é importante porque auxilia no desenvolvimento do conhecimento, 

das habilidades para estabelecer contatos, além de promover a educação continuada, treina-

mento em serviço, organização de mentores, reuniões formais e informais, e é preciso reservar 

um tempo para desenvolver relacionamentos de ligação com grupos externos e orientação para 

operações relacionadas (incluindo serviços fiscais e técnicos, provisão de literatura profissional 
e acesso a grupos de apoio eletrônico).

Essas mesmas diretrizes estabelecem, ainda, as definições para o trabalho dos liaison 

librarians (RUSA, 2009, seção 3.0, tradução nossa):

3.1 O trabalho de liaison é o processo pelo qual os bibliotecários envolvem a clientela 

da biblioteca na avaliação das coleções, demandas e serviços e na medição do grau de 

satisfação dos usuários para com o acervo.

3.2 No trabalho de liaison, inclui-se identificar as necessidades de informação dos 
usuários, avaliação do acervo existente, desbastamento de material bibliográfico e 
locação de recursos que ampliem as coleções.

3.3 O trabalho de liaison permite à biblioteca comunicar suas políticas para desenvol-

vimento de acervo, seus serviços oferecidos e as suas necessidades à clientela, assim 

como ampliar as relações com o público atendido pela biblioteca.

3.4 O trabalho de liaison permite aos usuários comunicar suas demandas, necessida-

des de informação e preferências à equipe e aos gestores da biblioteca.

3.5 Os bibliotecários com funções de liaison recebem vários títulos e atribuições 

de cargos.

Diante do que foi elencado acima, uma das consequências do trabalho de liaison pode 

ser a instituição de um comitê de usuários, com o estabelecimento de políticas claras e dis-
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poníveis para a comunidade acadêmica atendida, a fim de manter o elo entre bibliotecários, 
discentes e docentes. Nessa tríade de protagonistas, todos ganham de alguma forma, a saber: 
o ambiente, acervo e serviços da biblioteca são impulsionados perante a comunidade; os an-

seios e as necessidades de informação dos discentes são ouvidos em tempo real e em sua am-

plitude; e o corpo docente torna-se um agente multiplicador das boas práticas da biblioteca, 

influenciando, ou mesmo cobrando, que os alunos procurem as orientações dos bibliotecários 
em suas produções acadêmicas. Desse modo, as relações se consolidam e a visibilidade tende 
a ser benéfica para todas as partes envolvidas. Embasamos esse argumento em nossa relação 
de consultoria a um grupo de estudos da Faculdade de Educação da UFC: o Diálogos com a 

Abordagem Pikler no Ceará.

Bibliotecários liaison em grupo de estudos

Como locus de aplicação prática das definições do perfil de liaison librarians, temos 

a Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, onde desempenhamos nossas atividades na seção 

de atendimento ao usuário (serviço de referência). Dentre as atividades, realizamos, semes-

tralmente, o projeto Descobrindo a Biblioteca, que se destina a apresentar os produtos, servi-

ços e normas do Sistema de Bibliotecas da UFC aos alunos recém-ingressos na universidade. 
Numa das edições do projeto, apresentamos os tutoriais disponíveis no site e, dentre os tu-

toriais, enfatizamos o de Currículo Lattes, na intenção de despertar nos novatos a motivação 

para procederem com o cadastro na plataforma ainda durante o primeiro semestre da gradua-

ção. O curso de Pedagogia é um dos cursos atendidos pela biblioteca onde atuamos e esteve 
presente na edição 2018.2 do Descobrindo a Biblioteca (agosto de 2018), e foi nessa ocasião 
que tivemos o primeiro contato formal com a então vice-coordenadora do curso, Prof.ª Dra. 
Cristina Façanha Soares, também responsável pela coordenação de um grupo de estudos na 

Faculdade de Educação da UFC.
Nesse primeiro contato, professora e alunos interessaram-se em saber mais detalhes 

acerca da plataforma Lattes, e um segundo momento foi agendado com ambos para que pudés-

semos expandir as considerações feitas no Descobrindo a Biblioteca. Para os alunos do primei-
ro semestre, foi uma oportunidade de se antecipar às necessidades acadêmicas ao pleitear bolsas 

na universidade; para a professora, desenhou-se um novo olhar sobre o papel da biblioteca 

universitária e dos bibliotecários nas relações com o corpo docente.
A partir disso, incorporamos o levantamento das produções docentes como mais um 

serviço oferecido na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, no sentido de conferir se o que 

estava cadastrado no Currículo Lattes da referida professora correspondia ao que era recupera-

do no Google e em bases de dados especializadas. Constatamos, por conseguinte, a dificuldade 
de docentes e discentes na alimentação da plataforma Lattes, seja por ingressarem há pouco 

tempo na UFC, seja pela necessidade de orientações diretivas no preenchimento dos campos 

do currículo. De uma maneira ou de outra, nossa relação como bibliotecários da instituição 
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estendeu-se para além dos muros da biblioteca, pois, ao mapearmos a produção acadêmica da 

professora da Faculdade de Educação, dispusemo-nos a contribuir também com a promoção da 

visibilidade do seu grupo de estudos e pesquisas.
Nesse sentido, vislumbramos na consultoria ao grupo de estudos Diálogos com a Abor-

dagem Pikler a oportunidade de atuarmos como bibliotecários liaison, levando os produtos, 

recursos e serviços de informação oferecidos pela biblioteca e a nossa expertise biblioteconô-

mica. Assim, o Diálogos com a Abordagem Pikler: grupo de estudos e pesquisas com bebês 
e crianças bem pequenas (faixa etária de 0 a 3 anos) foi um dos espaços onde consolidamos 

exitosamente a nossa atuação como bibliotecários liaison.
Sob a coordenação da Prof.ª Dra. Cristina Façanha Soares, as atividades do grupo tive-

ram início em 2016, com quatro estudantes do curso de Pedagogia da UFC. No ano de 2017, 
passaram a compor o grupo estudantes de graduação e pós-graduação, professores, coordena-

dores e profissionais que atuam na área de educação infantil no Ceará, especificamente com a 
primeiríssima infância (0 a 3 anos). Em 2018, passou a contar com quatro estudantes do curso 
de Pedagogia, uma estudante de pós-graduação em Educação, cinco coordenadoras e nove pro-

fessoras de creche pública do município de Fortaleza e mais uma coordenadora de uma creche 

pertencente à Fundação Terra. Em setembro de 2018, a equipe da seção de atendimento ao 
usuário da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC iniciou sua consultoria junto ao Diálogos, 

no intuito de contribuir para com a visibilidade e produtividade acadêmica do grupo. No ano de 
2019, a meta tem sido fortalecer o vínculo, consolidar as relações e estender, de fato, o serviço 

de referência em sua vertente mais ampla: levar respostas pontuais a esse público a fim de que 
sua produção intelectual torne-se reconhecida nacional e internacionalmente.

Temos prestado consultoria como parte de nossas atividades diárias na instituição, onde 

nos reunimos com o objetivo de diagnosticar as necessidades de informação dos participantes, 

incorporando, assim, um novo serviço oferecido pela biblioteca: a consultoria bibliotecária, 

que vai além do atendimento personalizado. Como parte dessa atividade, salientamos, primei-
ramente, para os membros a importância de manter o Currículo Lattes atualizado e quais os 

impactos da produção científica na vida acadêmica e profissional do grupo. Acompanhamos, 
posteriormente, os trâmites na tentativa de registro do projeto como um grupo de pesquisa no 

diretório do CNPq. Nesse momento, a coordenadora decidiu manter o grupo apenas como pro-

jeto de extensão da universidade e como grupo de estudos vinculado à Faculdade de Educação.
Na sequência, assessoramos a equipe ao criar e traçar as primeiras diretrizes para ma-

nutenção de suas mídias sociais (Facebook e Instagram), o que tem favorecido uma constante 

troca de experiências ao gerenciar essas mídias, pois, enquanto bibliotecários, levamos nossa 

expertise na gestão das mídias sociais da biblioteca, e, enquanto grupo, a equipe do Diálogos 

nos fez perceber a dimensão do seu público, mais especificamente os estudantes e profissionais 
que atuam na educação infantil. Na figura a seguir, ilustramos as páginas iniciais das mídias 
criadas para o grupo:
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Figura 1 - Mídias sociais criadas para o grupo de estudos Diálogos com a Abordagem Pikler.

Fonte: Facebook e Instagram (2019).

Além da criação das mídias, aos bibliotecários também coube a função de administra-

dores, na finalidade de: orientar sobre algumas estratégias de comunicação e marketing nas 
mídias sociais; criar identidade visual; apresentar estratégias e ferramentas para medir o alcance 

e impacto do perfil do grupo de estudos e da página do evento organizado pela equipe.
Ainda no início das consultorias, realizamos um breve levantamento bibliográfico di-

recionado às necessidades de informação do grupo e à familiarização dos bibliotecários acerca 

das temáticas discutidas nas reuniões. Há, então, alguns termos correlatos que representam o 
objetivo geral desse grupo de estudos: 1. Educação infantil; 2. Bebês e crianças bem pequenas 
(0 a 3 anos); 3. Abordagem Pikler; 4. Brincar livre; 5. Motricidade livre; 6. Autonomia do bebê; 
7. Cuidados corporais; 8. Adulto de referência; 9. Fortalecimento de vínculos; 10. Pedagogia 
dos Detalhes; 11. Primeiríssima infância; e 12. Emmi Pikler (1902-1984, pediatra húngara). O 
grupo tem nos estudos de Falk (2011, 2016) e Soares (2017) as bases para o desenvolvimento 

das discussões, com encontros realizados quinzenalmente na Faculdade de Educação da UFC.
A consultoria dos bibliotecários liaison estendeu-se, ainda, às orientações na elaboração 

de resumos e pôsteres, quando do planejamento do primeiro grande evento promovido pelo gru-

po: a I Jornada Cearense sobre a Abordagem Pikler, com o seguinte tema: ‘Cuidados corporais, 
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segurança afetiva e o brincar livre dos bebês e crianças bem pequenas’. Para além das orienta-

ções, participamos de toda a etapa de planejamento do evento e acompanhamos a divulgação 

e engajamento nas mídias sociais do grupo. Durante as reuniões das quais participamos, foi 
possível mapear as principais dificuldades dos integrantes ao compor o embasamento teórico e 
a estrutura quanto à normalização dos resumos e pôsteres. A figura a seguir mostra o momento 
de umas dessas reuniões:

Figura 2 - Reunião do grupo de estudos Diálogos com a Abordagem Pikler e consultoria

dos bibliotecários liaison.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

A partir da nossa presença na reunião retratada na figura 2, visando dirimir as difi-

culdades dos integrantes no que se refere à escrita acadêmica, trouxemos para a biblioteca a 

responsabilidade por estruturar um template para elaboração de resumo (o template do pôster 

permaneceu a cargo dos estudantes de graduação que compõem o grupo), incluindo não apenas 

a estrutura de acordo com as normas da ABNT, mas também as orientações repassadas durante 

a reunião, quais sejam: como desenvolver o texto introdutório; quais os principais verbos a 

serem utilizados na composição dos objetivos; de que maneira discorrer sobre a metodologia 

adotada no trabalho; e de que modo explanar os resultados alcançados e as conclusões. Ao final, 
responsabilizamo-nos também pela normalização do pôster e elaboração das referências.

Durante o planejamento da I Jornada Cearense sobre a Abordagem Pikler, coube aos bi-

bliotecários liaison: sugerir a plataforma de gerenciamento do evento; auxiliar no planejamento 

das ações a serem desenvolvidas na utilização da plataforma sugerida; apresentar as funções 

disponíveis dentro do sistema de gerenciamento do evento; mostrar as opções de credenciamen-
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to e impressão de listas de presença; propor modelo de certificados de participação; e treinar 
os membros do grupo que seriam responsáveis pelas inscrições, a fim de que executassem com 
domínio e competência todas as tarefas relacionadas. Todo esse trabalho resultou no sucesso da 
Jornada, cujo encerramento foi registrado conforme a figura 3:

Figura 3 - Encerramento da I Jornada Cearense sobre a Abordagem Pikler (17 de dezembro de 2018)

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Passada a Jornada, auxiliamos, ainda, no processo de emissão dos certificados e na avalia-

ção do evento (feedback recebido pelos participantes). Por fim, foi atribuição da biblioteca revisar 
e compilar os resumos e pôsteres para publicação no Repositório Institucional da UFC, onde o 

arquivo final dos anais do evento credita os bibliotecários liaison em ‘consultoria bibliotecária’, 

refletindo toda a contribuição que demos ao grupo nesse percurso. Com a publicação dos resumos 
e pôsteres (JORNADA CEARENSE SOBRE A ABORDAGEM PIKLER, 2019), alcançamos um 

dos objetivos de nossa participação como bibliotecários liaison: ampliar a visibilidade da produ-

ção intelectual do Diálogos com a Abordagem Pikler, numa iniciativa que vislumbramos, inclusi-

ve, como pioneira entre a comunidade de estudiosos da abordagem no Brasil, pois constatamos, à 

luz de pesquisas realizadas na internet, que muitas produções apresentadas em eventos sobre esse 

tema não têm sido disponibilizadas online.
Ademais, nem todos os repositórios institucionais têm abrigado uma gama mais variada 

de materiais produzidos por pesquisadores, servidores técnico-administrativos em educação e es-

tudantes ligados à universidade, e isso se agrava com as produções de grupos de estudos, pois, 

muitas vezes, estão circunscritas ao seu espaço de atuação no ambiente universitário ou à região a 

qual pertencem, sem alcance relevante fora da instituição. Com base nesse cenário, apresentamos 
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outras alternativas possíveis para o gerenciamento dos dados de pesquisa produzidos pelo grupo, 

assim como as opções de arquivamento da produção do grupo de estudos em repositórios de da-

dos abertos e a relevância da elaboração de um Plano de Gestão de Dados (PGD).
Nossas ações como bibliotecários liaison, ainda que realizadas, até então, sem um progra-

ma institucionalmente implantado, têm rendido importantes contribuições para as áreas atendidas 

pela biblioteca onde atuamos e trazido resultados reconhecidamente notórios entre a gestão das 

unidades acadêmicas. Desde o ano de 2014, essas ações de proximidade com os cursos têm am-

pliado a visibilidade do Sistema de Bibliotecas da UFC, pois a atuação de liaison se dá para além 

do ambiente intramuros da biblioteca. Complementando a participação em grupo de estudos, o 
desenvolvimento de novos produtos e serviços é a consequência natural dessas ações, a partir da 

interação, em tempo real, do bibliotecário com a comunidade universitária. Acerca da implanta-

ção de um programa de bibliotecários liaison, consideramos relevante mencionar que se encontra 

em fase de elaboração, com a efetiva participação dos autores deste capítulo.

Considerações finais

Apropriar-se do espaço da universidade como polo de ensino, pesquisa e extensão faz 

com que a relação do bibliotecário com a sua comunidade ganhe um novo significado, como a 
participação em grupo de estudos e pesquisas. Nesse cenário, todos os aspectos discutidos neste 
capítulo são fruto de nossa pesquisa e planejamento para a criação e estabelecimento de um pro-

grama de bibliotecários liaison em fase de elaboração, a exemplo de programas estabelecidos 

em universidades norte-americanas, onde as áreas de conhecimento, cursos e departamentos 

são mapeadas com a participação e representatividade ativa de bibliotecários, de acordo com os 

objetivos e as necessidades de informação de cada área alcançada.
A proposta de implantação de um programa voltado para o incentivo de haver liaison 

librarians nas universidades possibilita um maior engajamento dos bibliotecários a fim de pro-

mover uma comunicação entre eles e seu público, no intuito não somente de promoção dos 

produtos e serviços oferecidos pela biblioteca, mas também visando disseminar os recursos de 

informação e o envolvimento técnico que os bibliotecários possuem, com o objetivo maior de 

participar das tomadas de decisão na tríade pesquisa, ensino e extensão da universidade. En-

tendemos que a quebra de paradigma do perfil de bibliotecário anônimo para o de bibliotecário 
liaison parte da iniciativa desse profissional, pois o mesmo possui condições de assessorar 
qualquer projeto acadêmico científico da universidade, considerando que sua expertise o torna 

apto a empreender em qualquer campo de atuação.
Uma vez inserido e conectado ao corpo docente, aos administradores acadêmicos, aos 

grupos de pesquisa científica, dentre outras instâncias da universidade, estas ‘ligações’ impul-
sionam mudanças significativas para o bibliotecário e uma melhor visibilidade para a biblioteca 
universitária. Esse esforço ostensivo por parte dos bibliotecários em busca desse público, sain-

do de sua zona de conforto, não esperando a informação chegar ao seu espaço, muitas vezes 
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tranquilo e reservado, permitirá que a comunidade atendida desenvolva, por seu turno, novas 

competências e habilidades e reconheça o bibliotecário como peça de fundamental importância 

na engrenagem que move a produção do conhecimento.
Na hipótese de haver resistência por parte do bibliotecário ou dos professores e pesqui-

sadores, no que se refere a essa aproximação, é preciso ter em mente que tais conquistas trarão 

feedback positivo para ambas as partes, gerando uma maior visibilidade para as pesquisas e ati-

vidades desenvolvidas no âmbito da universidade e para as bibliotecas. Essa ‘ligação’ exige, an-

tes de tudo, um tempo de maturação e envolvimento, exatamente por isso irá exigir um estudo 

e planejamento anterior à oficialização do programa, pois, mesmo sem a sua existência oficial, 
alguns bibliotecários - como é o caso dos respectivos autores deste capítulo - já desenvolvem 

ações nesse sentido, mantêm contato com os cursos atendidos (inclusive de acordo com o mo-

delo citado na literatura existente, definindo os bibliotecários de cada curso), firmam parcerias 
e possuem o perfil de bibliotecário liaison.

Assim, formalizar ou colocar em prática essa maneira de se trabalhar promove um diá-

logo mais real com a comunidade acadêmica, amplia as redes de contatos com os cientistas e 

permite uma nova consciência do valor da biblioteca e dos novos papéis que os bibliotecários 

devem assumir. Embora haja ações isoladas realizadas por parte dos ‘bibliotecários de ligação’, 
mesmo de forma inconsciente, é preciso desenvolver novas habilidades, assumindo, dentre ou-

tros e sempre que possível, um papel de liderança no diálogo com a comunidade acadêmica.
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trabalhos aqui compilados não teria sido possível.

Prof.ª Dra. Cristina Façanha Soares
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Nota dos autores

Além da nossa participação no Diálogos com a Abordagem Pikler, consideramos pertinente 

listar outras parcerias bem-sucedidas que nos permitiram atuar como bibliotecários liaison na UFC:

- participação no corpo editorial da Revista Informação em Pauta, do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da UFC;

- assessoria na normalização dos artigos publicados pela Revista Educação em Debate, 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, pertencente à Faculdade de 

Educação da UFC;

- assessoria na indexação dos artigos publicados pela Revista de Psicologia e Revista de 

Letras da UFC;

- desenvolvimento e manutenção de template em LaTeX na plataforma Overleaf, a partir 

do trabalho em conjunto com discentes do curso de Engenharia Elétrica da UFC;

- planejamento e execução da terceira pesquisa de avaliação dos produtos e serviços ofe-

recidos pelo Sistema de Bibliotecas da UFC, juntamente com o Laboratório de Estatís-

tica e Matemática Aplicada (LEMA) da UFC;

- realização da Semana de Metodologia & Produção Científica, numa parceria multidis-

ciplinar;

- levantamento bibliográfico especializado como parte da atuação na Comissão de Direi-
tos Humanos da UFC;

- assessoria nas pesquisas e na formação de acervo agregado e especializado no Labo-

ratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental (LOCUS), em conjunto com docentes e 

discentes de graduação e pós-graduação do curso de Psicologia da UFC;

- participação nos projetos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologia 

e Saúde (GETS), do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da UFC;

- participação nas reuniões do Laboratório de Edição, Tradução e Revisão de Textos Aca-

dêmicos (LETRARE), com orientações sobre pesquisas e normalização e propondo pro-

jetos internacionais para tradução.
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