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O papel da informação e da Biblioteca 
do Senado Federal no  

Assessoramento Legislativo 



Senador/Deputado/Consultor/ Assessor/ Servidor 

 Informação: realizar proposições, discursos, 

discussões sobre temas de interesse nacional e dos 

Estados no Plenário e nas Comissões 

 Papel do bibliotecário: fornecer informações 

necessárias ao processo legislativo, obedecendo 

vários critérios 

 

Usuário e a necessidade de informação  



Qualidade no atendimento às pesquisas – 
critérios : 

1 – Identificar o TIPO DE INFORMAÇÃO : 

  exaustiva e detalhada 

  histórica 

  conceitual / biográfica / dados estatísticos 

  retrospectiva e/ou atualizada 

  comparativa com outros países  

  científica / técnica ou atualidades 
 



Qualidade no atendimento às pesquisas – 
critérios : 

2 – Identificar o TIPO DE SUPORTE: 
 

 papel: cópias de artigos de revistas e jornais, 
capítulos de livros; livros e folhetos; pesquisas 
em “sites” da internet, porém impressas 

 

 eletrônico: pesquisas em sites da internet, 
digitalização do material, gravação em meio 
magnético ou envio por e-mail 
 



Qualidade no atendimento às pesquisas – 
critérios : 

3 – Identificar que PRODUTO FINAL de pesquisa o 
usuário deseja receber: 

 

 coleta de dados  

 coleta de dados organizados: por ordem 

cronológica, por confiabilidade de autorias, pela 

qualidade de conteúdo etc 

 coleta de dados organizados, com análise e 

estudo dos documentos recuperados 
 



Estudo e Análise de Pesquisas – etapas: 

 Separar aspectos positivos ou negativos sobre o 
tema, de acordo com o ponto de vista do usuário 

 Analisar o conteúdo dos documentos, observando 
a relevância dos mesmos para a pesquisa 
solicitada (seleção de documentos) 

 Acompanhar periodicamente o tema, se for de 
interesse do usuário 

 Gerar um produto: tabelas, quadros, “clippings” 
para melhor compreensão dos dados da pesquisa 



 PRECISÃO 

CONFIABILIDADE TEMPO DE 
RESPOSTA 

Informação para o Assessoramento Legislativo 

 FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

SEM FRONTEIRAS 
 

 CONTROLE DE 
QUALIDADE 

 PRIORIDADE 



Confiabilidade da Informação 

 Livros e artigos de autores renomados 

 “Sites” oficiais da internet 

 Dados estatísticos de instituições conhecidas 

 Dados gerais dos documentos recuperados 

indicando a fonte pesquisada: folha de rosto, 

endereços dos “sites” etc 



Precisão na Recuperação da Informação 

 Selecionar apenas os documentos relevantes 

 Evitar exaustividade na pesquisa, se não houver 

tempo hábil para a leitura dos documentos 

 Preferir a objetividade e se ater à especificidade 

do tema 

 Destacar no documento o tópico solicitado pelo 

usuário 
 



Prioridade no Atendimento 

 Organizar o atendimento, realizando pesquisas 

coordenadamente 

 Dar preferência às pesquisas urgentes (ex.: 

Senadores em plenário, reuniões em Comissões 

agendadas, Consultores com trabalhos a serem 

entregues com brevidade) 
  

 



Tempo de Resposta para a Pesquisa Solicitada 

 Observar a urgência do usuário e acionar todos os 

recursos possíveis (ex.: chamar todos os 

bibliotecários da área para ajudarem na pesquisa) 

 Solicitar um prazo maior para pesquisas mais 

detalhadas, históricas, retrospectivas a fim de 

recuperar um maior número de documentos 

relevantes 



Fontes de Informação sem Fronteiras 

 Não se prender apenas ao acervo que a Biblioteca 

dispõe, mas buscar informações digitais e virtuais 

 Solicitar pesquisas em outras instituições que 

sejam especializadas no tema pesquisado 

 Realizar contatos pessoais que possam ajudar 

 



Controle de Qualidade 

 Antes: revisar a pesquisa para verificar se 

nada está faltando 

Depois: entrar em contato com o usuário 

para verificar se as informações fornecidas 

foram suficientes e satisfatórias 

 



Estatística de Pesquisas 2007 
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Dificuldades 
 Especialização na área de ciências sociais 

 Uma biblioteca parlamentar necessita de 

informações em TODAS as áreas do 

conhecimento, uma vez que projetos de leis, 

discursos e problemas nacionais abrangem 

diversos assuntos 

 Recursos Humanos: necessidade de mais 

bibliotecários para implantar novos serviços 
 
           







 Acesso simultâneo ao acervo de 15 
bibliotecas de órgãos públicos sediados em 
Brasília 
 

 Acesso a outras bases de dados nacionais e 
internacionais que podem disponibilizar o 
texto completo do documento referenciado 
 

Cooperação entre bibliotecas  
 

Vantagens da Base de dados RVBI 



Política de Seleção e Aquisição 

•Solicitação dos 
usuários para aquisição 
de publicações para a 
Biblioteca pela internet, 
obedecendo a política 
de seleção 

•Norma elaborada em conjunto com a Conleg 
•Objetivos:guiar o bibliotecário no trabalho da seleção; manter 
um direcionamento racional para a coleção; garantir a 
incorporação de materiais bibliográficos segundo objetivos 
predeterminados; propiciar o crescimento equilibrado do 
acervo, de forma a atender às necessidades de informação 



Bases de 
dados e 
sites de 
interesse 



Novas Aquisições 

A Biblioteca do Senado 
Federal elabora vários 
produtos para divulgar seu 
acervo, atender às 
necessidades de 
informação de seus 
usuários, e orientar o 
trabalho dos bibliotecários 
na indexação e pesquisa 
nas bases de dados 
bibliográficos da RVBI. 



Sumários de Revistas 



Biblioteca Digital 

A Biblioteca Digital armazena, preserva, 
divulga e dá acesso à produção intelectual 
dos servidores do Senado Federal, entre 
outros documentos de interesse do Poder 
Legislativo, em formato digital e texto 
integral 

A BDSF propicia a segurança e preservação 
da informação, maior visibilidade na internet, 
maior recuperação por mecanismos de busca 
na internet e rápida disseminação do 
conhecimento 
 



Biblioteca Digital  



Texto integral 
Texto 

integral 



Integração das bibliotecas dos legislativos estaduais 

•Programa Bibliolegis 

•Iniciativa da Biblioteca do Senado Federal 

•Trabalho conjunto Biblioteca, Prodasen e Interlegis 

•Missão: destacar e fortalecer a biblioteca  nas 
Assembléias Legislativas 

•  Diretrizes: formação de acervo, aparelhamento e 
treinamentos de bibliotecários e auxiliares 

 



Conclusão 
Importância da parceria Biblioteca e Consultoria / 
Assessoria Legislativa 

Biblioteca: fonte de informação precisa e confiável 
para os usuários prioritários 

Consultoria: dando feedback sobre suas 
necessidades de informação e o grau de satisfação 
em relação à pesquisa solicitada 

Objetivo comum: assessorar o parlamentar no 
processo legislativo 
   



Obrigada 

Biblioteca do Senado Federal  
sbib@senado.gov.br 

 
Helena Celeste R. L. Vieira   
hceleste@senado.gov.br 

Stelina Maria Pinha 
stelina@senado.gov.br 
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