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O trabalho comum, empreendido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), possibilitou a concretização do IX 
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (IX SNBU), concebido com a finalidade de se 
repensar a biblioteca universitária brasileira frente aos novos paradigmas tecnológicos, a 
informação na era da competitividade, a autonomia universitária e a questão do financiamento de 
suas bibliotecas, bem como a capacitação do profissional para qualificar-se diante das novas 
expectativas dos usuários. 

Sob o tema central A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E A SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO acolheram-se contribuições de profissionais do Brasil inteiro, interessados em 
compartilhar suas experiências, realizações e projetos, tendo-se o privilégio de contar com seleto 
contingente de especialistas para desenvolvimento dos sub-temas. 

A versão eletrônica dos Anais do IX SNBU reúne os trabalhos oficiais encomendados pela 
Comissão Organizadora e os de livre iniciativa dos participantes, recebidos em tempo hábil. Os 
textos estão dispostos de acordo com os sub-temas do Seminário e os índices arrolados permitem 
acesso pelos autores e assuntos dos trabalhos. 

Acreditando que a atualização constante induz ao desenvolvimento técnico e 
aprimoramento da prestação de serviços, espera-se que a divulgação dos resultados do evento 
possa desencadear melhorias para as bibliotecas universitárias e, conseqüentemente, para a 
coletividade acadêmica e científica do País. 

Elayne Margareth Schiõgel 
Presidente do IX SNBU 



NOTA DO EDITOR 

Os trabalhos apresentados ao IX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias foram 
submetidos à editoração a cargo do Comitê Editorial do evento; entretanto, a inclusão/ausência e 
exatidão das referências bibliográficas é de inteira responsabilidade dos autores. Prestou-se 
especial atenção aos resumos em língua inglesa, dada sua importância para a comunicação 
internacional na área. O acesso aos assuntos tratados nos trabalhos é facilitado por um índice 
rotativo (não-hierárquico), gerado automaticamente a partir de termos de indexação pré- 
coordenados. Este índice oferece pontos de acesso múltiplo aos assuntos tratados nos trabalhos 
apresentados. O Comitê Editorial se responsabiliza por quaisquer falhas devidas ou não à 
exigüidade do prazo disponível para a execução de suas tarefas. 



OBSERVAÇÃO: 
A Biblioteca da Escola de Ciência da Informação da UFMG efetuou 

modificações, no formato original da publicação do IX Seminário Nacional de 

Bibliotecas Universitárias que encontra-se disponível em disquete para eventuais 
consultas e impressões. 

A biblioteca inseriu uma paginação, distribuída em 7 volumes encadernados, 
visando o acesso mais rápido às informações contidas neste seminário. 

A LISTA DE SIGLAS, encontra-se no VOLUME 1. O ÍNDICE DE AUTOR E DE 

ASSUNTO, encontram-se no VOLUME 7. 
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A MULTA FINANCEIRA NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: SUA 

CONTRIBUIÇÃO AO DESVIO EDUCACIONAL E À INJUSTIÇA SOCIAL 

Francisco das Chagas de Souza " 

RESUMO 

Trata-se de reflexão em torno do sentido tradicional da multa financeira, 
especialmente quando empregada na biblioteca universitária, onde é utilizada 

como instrumento de repressão e de desestruturação das atitudes de 
solidariedade. 

No atual momento histórico, no qual se exacerba o liberalismo econômico, 

com o apregoado individualismo (privatismo) como a medida de todas as coisas, e 
em que se coloca como valor a ser assumido pela sociedade o cada um por si, 

talvez não fosse má idéia o levantamento de questões sobre a construção dessa 

concepção de homem. Considerada a dialética que preside as relações da 

sociedade, em que a antítese e a síntese estão produzindo, em contraposição ao 

permanente status quo, uma nova tese, pode-se dizer que o amanhã está sendo 

feito hoje e será o que for desejado e não necessariamente o explicitamente 

planejado. Sob este ângulo, olhando-se a biblioteca universitária brasileira de 

hoje, pode-se afirmar que desde a década de sessenta ela tem sido construída 

pelos bibliotecários para distorcer ou contrapor-se a uma pedagogia de ensino 

superior que prepara o indivíduo para a idéia de valorização da ação coletiva. Isso, 

embora possa não ter sido intencional, pois o discurso era e ainda é centrado no 

coletivo, determinou a construção de mecanismos claramente exclusores da 

população universitária enquanto utilizadora dos acervos e serviços das bibliotecas 

universitárias. 
Dentre os vários mecanismos que, neste sentido, podem ser analisados, um 

que chama a atenção refere-se ao expediente da multa financeira por atraso na 

devolução de material bibliográfico. É evidente que tal mecanismo foi imposto 

em decorrência de modelos ensinados pela Escola de Biblioteconomia, pelos quais 

a multa financeira é naturalizada como parte integrante do processo de empréstimo 
bibliográfico domiciliar. Por ser veiculada como uma idéia natural, tal multa assume 
características dogmáticas e, portanto, expressa o caráter de coisa inquestionável 

ou indiscutível. Porém, o fato de envolver punição financeira, ao determinar o 
dogmatismo que cerca a idéia, deveria determinar também o questionamento sobre 

sua eficácia social, sobre seu valor formativo (pedagógico) dentro de uma 
instituição modeladora de personalidade profissional e não expor tão 
exageradamente sua intenção implícita de excluir pessoas. 

' Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
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Num sentido mais tradicional, a multa financeira tinha a pretensão de 

expropriar de parte de seus poucos haveres os agregados das casas senhoriais, 
dos estados imperiais ou dos reinados, que se omitissem ou se recusassem, por 

injusto, a pagar certos tributos arbitrados por seus senhorios ou dominadores. 

Fossem quais fossem seus motivos, tal recusa significava uma resistência a uma 
ditadura que se reificava ou deificava (COULANGES [19—]) e, em certos 

momentos, enquanto expressão de inconformismo, tendia a uma explosão 

coletiva, como a que fez eclodir na França moderna a revolução que culminou com 
o que hoje se conhece como o modelo de democracia da modernidade. Outro 

significado da multa financeira, colocado como um objetivo social a ser atingido 
pelos que a aplicam, é o do exemplo. Isso tem um enorme componente de cinismo, 

pois materializa o teor ideológico do liberalismo centrado no cada um por si, que se 

manifesta em nível da linguagem popular por bordões como "cada um por si e 

Deus por todos", "quem for podre que se quebre", "quem não tem competência 

não se estabelece", "quem não pode com o pote que não pegue na rodilha", etc. A 
idéia matriz é que o flagelamento de um indivíduo induziria os demais a não 

utilizarem o mesmo expediente de rebelião ou omissão. Para os defensores da 

multa financeira, aplicá-la representa uma ação pedagógica no sentido de ensinar 
que não se deve praticar certas atitudes que soem como contestadoras e que é 

melhor ser submisso. O mais impressionante é que esse "pedagogismo" é o 
mesmo que sempre foi utilizado pelos donos do poder e que, embora combatido, é 

exercitado na prática cotidiana pelos seus empregados, subordinados etc. E, 

segundo tal perspectiva, quanto mais cara ou mais dolorosa for esta punição 

financeira, tanto maior será sua eficácia. 

No entanto, essa visão cínica, e até mesmo por sê-lo, tem o efeito de punir 

mais agudamente aos menos afortunados financeiramente, aos mais pobres que, 

por isso mesmo, mais dependem de serviços públicos como os das bibliotecas. 

Essa incidência sobre os mais pobres repete dentro da universidade o que se vê 
no dia-a-dia das cidades, no sistema tributário geral em que a sonegação e a 

inadimplência são premiadas com a eliminação de multas, alongamento das 

dívidas, perdão de parcela de tributos não pagos desde que o sonegador e o 

inadimplente (nome esquisito de caloteiro) sejam altos capitalistas e banqueiros, 

valendo o "pedagogismo do exemplo" para os pobres, os desamparados e os 

incapazes de influenciar diretamente o centro do poder. Com esse procedimento, 
os apiicadores dos regulamentos fazem cair por terra a democracia que alegam 

estar contida na ideologia da multa, como exemplo, que se basearia no princípio da 

igualdade de todos perante as leis e regulamentos. Constatar isso reforça e torna 

verdadeiro o bordão cunhado pela sabedoria popular de que sempre "tiá alguns 

que são mais iguais que os outros". Ora, se caem por terra, na prática social, os 
princípios "democráticos" da multa financeira, o que sobra então? Sobra a 

expressão do poder de dominar a quem não tem defesa, a quem está cercado, a 

quem não pode se rebelar contra o sistema. Enfim, sobra a antidemocracia do jeito 

único arbitrado de cima. Deste ângulo de visão, a biblioteca universitária 

brasileira, salvo poucas exceções, pela sua prática de punição ao atraso na 

devolução dos livros emprestados, é uma ditadura e seus dirigentes são pequenos 

ditadores, com ou sem respaldo dos conselhos superiores de suas instituições. E 

2^5 
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são ditadores cruéis. Cruéis nas práticas administrativas e nos argumentos que 

produzem com o fim de sustentar estas práticas contra os usuários. 

No caso da maioria das bibliotecas universitárias, o que se costuma ouvir é 
que há a necessidade da cobrança de multa financeira porque apenas este 

mecanismo garante o retorno do livro na data marcada para sua volta, permitindo 
que outros usuários não sejam prejudicados. De tão falso, isso se aplica para os 

livros de alta demanda e também incide sobre aqueles que raramente são 

demandados. E aí se verifica que o objetivo não é o de democratizar o processo 
mas sim o de mostrar o poder de punir, ou de excluir, por tratar com a mesma 

palmatória ou com o mesmo carrasco faltas que produzem diferentes 

conseqüências, ferindo inclusive o espírito das leis penais que distinguem as 

infrações em culpa e dolo, ou seja, entre o que é involuntário e o que é intencional. 
Nas bibliotecas universitárias, mesmo que coubesse uma distinção similar, dá-se 

tratamento único às faltas, isto é, toda não prontidão do utilizador em dar a 

resposta esperada pelo sistema é tratada como dolo. Por esta visão, todo e 

qualquer usuário ao atrasar a data de entrega de qualquer livro, o faria 
intencionalmente. Supondo que a biblioteca tivesse razão ao entender desse modo 

o princípio democrático da igualdade de aplicação da lei, norma ou regulamento, 

deveria ser equãnime na aplicação da pena. Se a pena é financeira, o valor da 

multa deveria ser igual para todos. E isso não ocorre. 
No mundo da academia é tido como ponto pacífico que há cursos em que o 

custo médio anual do aluno é um, quando se trata de Ciências da Vida (Medicina, 

etc.) é outro mais baixo, quando se trata de Ciências Humanas, incluídas as 

designadas como Sociais (JAPIASSU, 1994). Isto se dá, entre outras coisas, pela 

diferença de porte da infra-estrutura que determina valores desiguais, seja pela 

complexidade dos laboratórios, seja pelo custo da bibliografia necessária. Se 

é relativamente fácil comprovar a diferença de custo de alunos de cursos distintos, 

e isto foi feito pela UFSC, que informa ser em torno de R$ 6.000,00 o custo anual 

de um estudante do Curso de Medicina, R$ 2.500,00 o de um estudante do Curso 
de Engenharia Mecânica e R$ 2.000,00 o dos estudantes dos demais Cursos, 

também não é difícil verificar o perfil sócio-econòmico dos estudantes universitários 

(Tabela 1). Dados do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos da 

Comunidade e Estudantis (UNIVERSIDADE..., 1995), compilados em 1995, 

asseguram que 48,95% dos estudantes de universidades públicas integram 
famílias cuja renda varia de 1 a 2 salários mínimos, 24,58% vêm de famílias com 

renda mediana e apenas 26,47% de famílias com elevada condição sócio- 

econômica. Tais dados mostram que em torno da metade do estudantado é muito 

carente em termos financeiros, e apenas uma quarta parte do total não teria 

problemas financeiros. 
Embora muitos falem mai da cobrança do tributo designado como Imposto 

de Renda, ele contém em si mais justiça que a cobrança de multa na biblioteca 
universitária. Ao ser calculado, ele estabelece isenção e alíquotas conforme a 

classe de renda econômica do "contribuinte". Nas bibliotecas universitárias isso é 

indiferente, mesmo quando dados oficiais das próprias lES afirmam, como se 

demonstrou no parágrafo precedente, a segmentação de classe social que há 

dentro da comunidade estudantil. 

ã% 
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Além disso, deve-se considerar que a maioria dos estudantes universitários 
mais pobres economicamente estão vinculados aos Cursos que oferecem menores 

chances de ascenção econômica, como as Licenciaturas. Esses Cursos, além de 

estarem entre os mais baratos da universidade, são também aqueles cuja 

bibliografia tem um custo médio bem mais baixo. Desse modo, à desigualdade em 
relação ao custo médio anual estudante/curso, à distinção de renda familiar do 

estudante e à diferente possibilidade de ascensão econômica proporcionada pelo 
Curso realizado, junta-se o fato da desigualdade na cobrança da multa, 

exatamente por ser cobrada, via de regra, com valores únicos, tendo como unidade 
de cálculo o dia ou hora (como na UFSC) de atraso. Se tal incidência adotasse a 

mesma unidade de cálculo, mas tomasse como referência a área do Curso, por 

exemplo, levando em conta o custo médio do estudante, ou o custo médio do livro 
que compõe a bibliografia da área, esta desigualdade se reduziria 

acentuadamente. Nesse sentido, a partir de um cálculo, considerando o padrão da 

UFSC para o custo médio anual do estudante e o valor unitário (dia) da multa, dá 
para perceber a extensão da discrepância. 

TABELA 1 - CUSTO MÉDIO ANUAL DO ESTUDANTE UFSC X CUSTO MULTA 

CURSO CUSTO ANUAL/ESTUDANTE [R$] MULTA DIA [R$] 

Medicina 
Engenharia Mecânica 
Outros Cursos 

1 6.000,00 
+ 2.500,00 
+ 2.000,00 

0,20 
0,20 
0,20 

A partir de tais dados, uma simulação vai revelar que se um estudante de 

qualquer dos Cursos da UFSC atrasar por trezentos dias a devolução de um livro, 

pagará R$ 60,00 de multa pelo período inteiro. Porém, se ele é um estudante do 
Curso de Medicina isso representará 1% de seu custo anual, se ele for de 

Engenharia Mecânica isso significará 2,4% de seu custo anual e se for de outros 
Cursos, incluindo as Licenciaturas, isso representará 3% de seu custo anual. Por 
si só tal simulação mostra o cinismo do argumento de que a multa é democrática, 

se isto for entendido que ela incide igualmente sobre todos. Se não bastasse o fato 

de o estudante dos outros cursos pagar uma multa três vezes maior que a do 

estudante do Curso de Medicina, há um outro indicador mais sério, que é o do 
preço médio do livro. Enquanto o preço médio do livro do Curso de Medicina é pelo 

menos cinco vezes maior que o da maioria dos outros cursos, a multa é do mesmo 

valor financeiro. 

Na hipótese de um estudante da universidade atrasar a devolução de um 

livro por 300 dias, acarretando uma multa, pelo valor UFSC, de R$ 60,00, ter-se-á 

a situação real mostrada na tabela abaixo, em que a punição aplicada ao 

estudante dos "Outros Cursos" é cinco vezes maior para a mesma "infração" que a 

pena aplicada ao estudante do Curso de Medicina. 

397 
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TABELA 2 - REFLEXO DA APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE ESTUDANTES DE 

CURSOS DIFERENTES EM RELAÇÃO DO CUSTO MÉDIO DO LIVRO 

CURSO CUSTO MÉDIO/LIVRO [R$] REFLEXO DA MULTA 

Medicina 
Outros Cursos 

+ 300,00 
+ 60,00 

0,2 
1,0 

É a isso que as bibliotecas universitárias, geralmente respaldadas pelos 

Conselhos Superiores das respectivas universidades, costumam chamar de 

tratamento justo e igualitário em relação à aplicação de penalidade a quem devolve 
com atraso os livros emprestados. Na verdade, tomada ao pé da letra, esta 

situação estruturalmente distorcida contribui para que os estudantes dos cursos 
mais caros sejam indiretamente estimulados a represar os livros, pois o custo da 

punição financeira não os afetaria de modo substancial. Nesse sentido, como 

realizada, esta sistemática de punição não cumpre com o objetivo apregoado pelos 

pequenos ditadores que dirigem as bibliotecas, ou seja, o de pressionar o retorno 
do livro no prazo definido, quando foi tomado por empréstimo. É evidente que não 

se quer dizer que a sistemática é totalmente antifuncional: o que está em discussão 
é o princípio e os argumentos em torno da multa que, no caso da cobrança por dia 

de atraso, com o mesmo valor financeiro, é injusta, inconseqüente e desrespeitosa 

para com o discurso da justiça e da igualdade e é também profundamente 

intolerante (POPPER, 1992). Na verdade, da forma como tem sido aplicada, 
distorce os argumentos "pedagógicos" com que tem sido defendida. Em última 

instância, e este é o objetivo desta reflexão; o que se quer é propor que a 

biblioteca universitária, como qualquer biblioteca, não atue como instrumento de 
dominação, avassalamento, discriminação e, especialmente, que evite punir ao 

estudante mais pobre com mais rigor do que ao estudante mais rico. Porém, na 

medida do compromisso social que possa assumir e da competência gerencial 
disponível, o melhor é evitar punir materialmente a qualquer usuário por uma falta 

como o atraso na devolução de livros. 
Nesse sentido, talvez uma forma para estabelecer a eqüidade da punição é 

vê-la e aplicá-la como um instrumento de coação coletiva e justa e não como um 

instrumento individualizador e desigual em suas incidências. E isso, com essa 

conotação, é difícil de ser conseguido com a multa financeira. Embora não seja 

praxe as bibliotecas universitárias punirem através de instrumentos que sigam 

parâmetros não-economicistas, bibliotecas universitárias como a da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte chegaram a adotar a pena de suspensão 

temporária de empréstimo domiciliar de livros para os retardatários contumazes. 

Experiências desse tipo poderiam ser apresentadas em fóruns como os Seminários 

Nacionais de Biblioteca Universitária, ou divulgadas para as demais universidades 

como contribuição para a busca de fórmulas de atuação mais amigável, mais séria, 

honesta e menos cínica com a comunidade acadêmica, especialmente nos dias de 

hoje, em que a sociedade diminui sua capacidade de tolerar injustiças e abusos. 
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De outro lado, as bibliotecas universitárias também poderiam realizar projetos- 

piloto a fim de testar outras possibilidades, inclusive buscando o auxílio dos cursos 
de pós-graduação em Educação, no sentido de pensar juntos alternativas eficazes 

para desestimular, se for necessário, os atrasos nas devoluções de livros 

emprestados e, ao mesmo tempo, para reforçar o sentimento de coletivo, de 

comunitário como valor a ser enfatizado no desenvolvimento da personalidade 
profissional do usuário dos acervos bibliográficos das universidades. 

Será que uma proposta neste sentido não reduziria, inclusive, as mutilações 
dos acervos? 

Ser criativo e audacioso ao propor novidades pedagogicamente corretas e 

humanamente responsáveis deveria ser indispensável ao cotidiano dos que atuam 
nas bibliotecas universitárias brasileiras. 

ABSTRACT 

This paper consists of reflexions about the effect of fines in university libraries, 

where they are used as an instrument of repression and of the destruction of coope- 

rative attitudes. 
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COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: SELEÇÃO OTIMIZADA 

Nei Yoshihiro Soma* 

Marilda Leite Quinsan* 
FIávio Yoshihiko Sugimura* 

RESUMO 

Visando solucionar problemas decorrentes da seleção manual de material biblio- 

gráfico para a aquisição pela Biblioteca Central CTA/ITA, propõe-se um sistema 

computacional, cujo processo de seleção é feito de maneira automática. O siste- 
ma sugerido irá resolver, entre outros problemas, o de minimização do tempo de 

processamento de dados para a aquisição, o da seleção, levando em conta as gra- 

dações de preferências e a maximização no uso das verbas disponibilizadas para a 

compra de material bibliográfico. O primeiro problema é solucionado pela imple- 

mentação de uma base de dados amigável, enquanto os outros dois pelo uso de 

técnicas de programação matemática, mais especificamente, o modelo de pro- 

gramação linear inteira. 

1 INTRODUÇÃO 

Dois grandes problemas apresentam-se quando da compra de material bi- 

bliográfico; a verba disponível e a seleção do material solicitado de forma equitati- 
va e coerente. 

Nos órgãos públicos, onde as verbas são escassas, principalmente as ver- 
bas para Bibliotecas, Unidades de Informação e Centros de Documentação, faz-se 

necessária a melhor seleção possível do material a ser adquirido. Note-se ainda 
que é usual ser o montante dos pedidos, nolens volens, superior ao disponibilizado 

para tanto. 

Quando se trata de Unidades de Informação inseridas em Centros de Pes- 
quisa, tem-se ainda, como opção, a utilização de verbas de projeto, ou de verbas 

cedidas especialmente para Bibliotecas por determinados órgãos de fomento e a 
FAPESP, CAPES etc. 

Apesar destes recursos, como já comentado, a lista de material indicado 
para compra é extensa, mas também, freqüentemente o atraso na seleção implica 
na perda da verba (estorno). 

instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)-CTA/ITA/IAB 
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Como a indicação de obras é um processo dinâmico, torna-se impossível 
fazer uma seleção antes da existência de recursos financeiros e os mesmos, quan- 
do disponíveis, apresentam um curto espaço de tempo para serem utilizados. 

Visando otimizar o processo de seleção, é proposto um sistema que, utili- 
zando técnicas de programação matemática, possibilita a seleção automatizada de 

obras incluídas em uma base de dados previamente definida. Cabe ressaltar que a 

seleção manual é um dos gargalos mais restritivos ao processo inteiro de aquisição 
de obras cf. ARAÚJO (1994). 

A base de dados, além de conter os dados da obra e as informações neces- 

sárias para o processamento de aquisição, possui também campos que permane- 
cerão em branco até o momento do recebimento do material, e campos referentes 
ás prioridades, respeitando-se assim os interesses do Instituto Tecnológico de Ae- 

ronáutica (ITA). 

A fim de ilustrar o ambiente onde o sistema está sendo desenvolvido, torna- 
se necessário explicar que o ITA é formado por seis divisões de ensino e que as 

verbas para aquisição de material bibliográfico são divididas de maneira eqüitativa 

entre elas. A lista consolidada do material a ser adquirido é a junção de todas as 

listas das divisões. Uma das precauções no momento da seleção, além da obser- 

vação das prioridades e da utilização máxima da verba disponível, é evitar a aqui- 
sição de obras já existentes no acervo da Biblioteca Central CTA/ITA. 

2 SISTEMA PROPOSTO 

Em uma primeira etapa, tomando por base os campos que compõem o mó- 
dulo Aquisição do Sistema de Informação em Ciência e Tecnologia (SIC&T) da Bi- 

blioteca Central CTA/ITA, foi desenvolvido um pequeno banco de dados contendo 

uma massa de dados para testes. Neste banco de dados, os campos essenciais 

para a aquisição eram de preenchimento obrigatório, não sendo necessário o pre- 
enchimento dos demais campos. 

Estes dados, quando submetidos a uma determinada heurística computaci- 

onal, geram, a partir da indicação de uma verba fictícia, um arquivo para emissão 

da lista de obras selecionadas para a compra. Esta seleção considera apenas a 

verba disponível e o preço de cada obra indicada e o arquivo resultante desta ge- 

ração é criado no formato texto, possibilitando assim a atualização do módulo 

Aquisição, a fim de se controlar o Processo de Compra de cada uma das obras. 
A cada material recebido o registro seria selecionado do módulo Aquisição, 

formando um novo arquivo texto, para complementação com dados referentes ao 
processamento técnico do documento e posterior atualização do módulo Acervo 

Bibliográfico. Deste modo, a partir da base de dados desenvolvida para a seleção, 

atualizam-s0 várias bases de dados, i.e., a dos departamentos, a da divisão, bem 

como duas bases do SIC&T. 

A primeira etapa obteve um absoluto sucesso, atingindo a todos os objetivos 
pré-determinados {cf. KISHIDA, 1995 e SOMA, QUINSAN e KISHIDA, 1996). 

A segunda etapa encontra-se em desenvolvimento, e pretende aperfeiçoar a 

primeira no que diz respeito aos parâmetros analisados para a geração da lista 

consolidada de material bibliográfico a ser adquirido e a escolha de uma outra 
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plataforma de desenvolvimento, com ferramentas de I/O mais amigáveis, no caso 
o Windows 95 Plus da Microsoft. 

Os campos da base de dados continuam a ser os mesmos e é mantida a 
filosofia de aproveitamento do produto desta base para atualização de outras ba- 
ses. No entanto, aumenta-se o número de diferentes situações incorporadas ao 

modelo de programação linear inteira, ou seja; além do preço de cada exemplar e 
do montante disponível para a compra, acrescenta-se a gradação de preferências 

mediante uma tabela pré-definida de prioridades, que deverá ser utilizada no mo- 
mento da entrada de dados. 

Nesta tabela, estarão relacionados os diversos motivos que justificam a 
aquisição do material bibliográfico, motivos estes que estão intimamente ligados 
aos objetivos do Instituto (ITA). 

Outra diferença marcante entre as duas etapas diz respeito à inserção de 
novos registros na base. Enquanto na primeira etapa a indicação de uma obra im- 

plicava na geração obrigatória de um novo registro, na fase atual não haverá dupli- 
cação de registros de uma mesma obra, pois a entrada de dados está subordinada 

obrigatoriamente, à pesquisa da existência ou não de um determinado registro 

permitindo assim a inclusão de mais um solicitante e de sua prioridade em um re- 
gistro já existente ou a inserção de um novo registro, de acordo com o resultado da 

pesquisa. 

Desta forma, uma mesma obra consta apenas uma vez na base de dados 
contendo todos os interessados, suas prioridades, os vários preços levantados e ó 
total de exemplares sugeridos para aquisição. 

A seleção é feita a partir da indicação da verba disponível para este fim e 

através de técnicas de banco de dados e ferramentas de programação matemática 

Levando-se em conta os critérios anteriormente citados, é gerada rapidamente e 
de maneira confiável, a lista consolidada dos títulos a serem adquiridos para o Irís- 

tituto Tecnológico de Aeronáutica . 

Apesar de parecer um processamento exaustivo, devido ao excessivo núme- 
ro de restrições incorporadas ao modelo, a seleção será feita em um curto espaço 

de tempo, uma vez que no momento da seleção todas as complementações e alte- 

rações que um registro deveria sofrer já foram providenciadas antes mesmo da 

existência da verba. 

Sendo um sistema amigável, durante todo o processo de inclusão, o solici- 
tante que estiver inserindo um novo documento na base de dados poderá ter aces- 
so a catálogos de obras em CD-Rom ( Ulrich's, Books in Print e outros), à verifica- 

ção da existência ou não de uma obra no acervo da Biblioteca Central CTA-ITA. 

3 O SISTEMA COMPUTACIONAL E SEUS MÓDULOS 

O sistema proposto de seleção automática de material bibliográfico é parte 

integrante de um SRI (Sistema de Recuperação da Informação) que, no caso espe- 
cífico da Biblioteca Central CTA/ITA, é o SIC&T. Sabe-se que uma das formas pos- 

síveis de dividi-lo baseia-se no binômio função/processo, podendo-se representá-lo 

através de módulos {cf. VICKERY, B. e VICKERY, A. 1987), e isto é feito na figura 
1, a seguir, de forma bastante geral, e posteriormente os detalhes considerados 

mais relevantes do ponto de vista biblioteconômico são apresentados. 

o25^ 
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FIGURA 1 - MÓDULOS COMPUTACIONAIS DO SISTEMA SELEÇÃO DE 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Módulo 1; Escolha de títulos pelos professores. 
Cada professor alimenta a base de dados da Divisão, o sistema está disponí- 

vel em rede. 
Módulo 2: Validador da Base de Dados. 

Faz-se, de maneira rotineira, uma atualização e verificação da integridade 
dos dados da base daquela Divisão, tanto para complementar, como para atualizar os 
campos solicitados pela Biblioteca Central CTA/ITA. 
Módulo 3: Geração da lista divisional consolidada. 

A base de dados gerada pelos solicitantes de uma Divisão serve como input 
para um módulo que irá fazer a escolha dos itens a serem comprados, considerando-se 
a disponibilidade de verba bem como a gradação de preferência de acordo com os pa- 
râmetros pré-estabelecidos. 
Módulo 4: Gerador de relatórios finais e atualizador da base. 

Quando da lista consolidada final, os registros que aparecem naquela lista 
são excluídos da base de dados divisional e um arquivo em formato Word é gerado 
com aqueles registros para comporá lista final do Instituto, e outro arquivo contendo os 
itens a serem comprados é gerado, de forma compatível com o formato da infobase 
utilizada pela Biblioteca Central CTA/ITA, no caso FolioViews, contendo, também os 
campos para informações bibliográficas padrões adicionais. 

Módulo 1: Este módulo foi desenvolvido utilizando-se o software Access. Os cam- 
pos solicitados de inclusão, que devem ser preenchidos pelos usuários são so- 

mente aquelas informações mais conhecidas dos solicitantes, como autor título 
ISBN etc. Para exemplificar, tanto para a inserção de dados, quanto para consulta 

tem-se, entre outras, uma tela como na figura 2, mostrada adiante. 

FIGURA 2 - MÓDULO 1 

Arquivo Editar Exibir Registros Janela 2. 
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Módulo 2: Quando da inserção de novos registros no módulo 1, normalmente os 
únicos dados incluídos na base pelos solicitantes sâo autor, título e prioridade No 

módulo 2, os dados sâo complementados com todas as informações necessárias 
para o processo de aquisição. A complementação dos dados é feita com a consulta 
a outras bases de dados, e.g. catálogos eletrônicos como Springer Verlag, Books 

in Print, Ulrich's etc. Os fatores que potencialmente tornam o sistema moroso apa- 

recem nesta etapa, e.g. o preço dos exemplares em língua estrangeira no país, 

razoavelmente diferente daquele fornecido pela editora; erros cometidos no mo- 
mento da inserção da obra, como autor e título corretos mas trocados, etc. Uma 
forma encontrada para contornar este problema vem da atualização periódica da 

base de dados por este módulo. Note-se que neste módulo, quando da atualização 
e verificação da integridade dos dados, os campos dos registros da base de dados 

que foram aqui modificados, já aparecem corrigidos quando da utilização posterior 
de todos os módulos. 

Módulo 3: Quando da liberação de verbas para a aquisição de itens bibliográficos 
o que ocorre geralmente de maneira não-prevista e com prazo reduzido para a uti- 

lização das mesmas, a escolha dos itens a ser comprados deve ser computada de 
forma rápida e confiável. Para tanto, parte-se para uma modelagem computacional 
por programação linear inteira, que permitirá tanto a geração da lista consolidada 

como a atualização das diversas bases a partir de arquivos textos gerados no mó- 
dulo 4. 

Como mencionado anteriormente, propôs-se neste trabalho a utilização de 
um outro modelo matemático, o qual permite a introdução de possíveis gradações 
de prioridades quanto às escolhas dos professores de cada divisão. Antes de in- 

troduzir o modelo utilizado neste sistema, faz-se necessária uma breve digressão 
em relação ao modelo anterior, para que o melhoramento advindo possa ser me- 

lhor compreendido. 

No sistema anterior, partiu-se dos seguintes princípios: 

a) todo e qualquer item bibliográfico tem a mesma prioridade que os demais; 

b) o valor total a ser pedido não pode ultrapassar o montante alocado à Di- 

visão; e a compra tem que ser tal que o valor a ser estornado seja o me- 

nor possível. 

Com estes princípios, a modelagem matemática adotada foi o Problema da 
Soma de Subconjuntos, e o método de resolução escolhido foi o sugerido por 

SOMA et al. (1995). 

Para este sistema, além da introdução de uma gradação de prioridades, isto 
é, os itens bibliográficos passam a (ou podem) ser diferenciados uns dos outros, o 

que se deseja não é mais tão somente ter o menor valor estornado possível, mas 

sim ter também uma lista consolidada, cujos itens sugeridos para a compra são 

aqueles considerados realmente os mais importantes para aquele grupo. Faz-se 
notar que, muito embora estas mudanças aparentem ser muito simples ou peque- 
nas, um grande número de mudanças metodológicas de vulto foi necessário, algu- 

mas de difícil implementação, como comentado adiante. 
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Variáveis de controle; 
Pi; Preço da obra / da base de dados divisional, com n registros e 
M: montante alocado à Divisão para a compra dos Itens bibliográficos 

f(Xj)-. grau de importância da obra j. 
A atribuição destes valores é estipulada pelos professores da Divisão, e feita da 

seguinte forma: 

• os itens considerados para a compra são divididos em 12 grupos, como mostra- 
dos na figura abaixo 

FIGURA 3 - ÍTENS CONSIDERADOS PARA COMPRA 

Essencial Necessário (enieiite I 
1 («raduacão 
1 PóS'C*niduaçii(> 
1 Proicto 
1 Interesse Individual 1 

• a cada uma das (doze) células acima os professores da Divisão atribuem pesos 
que variam de 1 a 100, conforme a gradação que melhor o represente. O programa 

calcula então a média da Divisão como um todo, e estes novos pesos Irão formar a 
função f(Xj,). Por exemplo; após a avaliação dos membros da Divisão o peso de um 
livro considerado Essencial à Pós-Graduação pode ser 85. Assim, os livros que 

aparecem como referência no Catálogo de Cursos da Pós-Graduação irão, todos, 
ter um grau de importância 85. 

• após a definição das médias, os usuários não ficarão sabendo os valores numéri- 
cos dos mesmos, para evitar a tendência de se classificar todos os livros como es- 

senciais e/ou necessários. As discrepãncias mais evidentes são eliminadas pelo 

módulo 2, e.g. classificação de um título como Essencial mas este não constará no 

catálogo etc. Esta fase é encarada como um pré-processamento, e pode ou não 
ser executada, quando de cada liberação de verbas, isto é, toda esta parte de atri- 

buição de graus pelos professores da Divisão pode ser feita semestralmente ou 

mesmo anualmente. 

Variáveis de decisão; 

X/; 1 se a obra / é escolhida e O caso contrário. 

Problema a ser resolvido; 
n 

Maximizar z= 
i-1 

/I 
Sujeito a; <M 

i \ 
jc/ = 0oul i = \,"',n 

Nota; 

Sabe-se que o problema acima, conhecido como Knapsack Problem, 

é computacionalmente difícil, isto é, NP-difícil, (cf. Garey e Johnson 1979), mas 

que, apesar disto, pode ser resolvido de maneira exata em tempo pseudo- 

polinomial, ou de maneira aproximada por heurísticas polinomiais {cf. Martello e 
Toth 1990). Decidiu-se resolvê-lo de maneira exata, mais especificamente pelo al- 
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goritmo de Martello e Toth (1988), pois sabe-se que o mesmo apresenta resultados 

práticos muito bons. 

Módulo 4: Com as informações obtidas pelos outros três módulos, além da lista 

consolidada final do Instituto em formato Word, e da validação da base de dados 
das divisões, um segundo arquivo contendo campos para informações bibliográfi- 

cas padrões compatíveis com a infobase da Biblioteca Central CTA/ITA é gerado. 

Mostra-se a seguir algumas informações que constam de um registro deste último 
arquivo (tanto os caracteres de controle quanto os cabeçalhos de cada um dos re- 
gistros, quando da inserção na infobase utilizada foram suprimidos, por facilidade 
de compreensão). 

FIGURA 4 - INFORMAÇÕES QUE CONSTAM DE UM REGISTRO 

AQUISIÇÃO 

001 = 23/01/95 (inclusáo), 12/06/96 (atuali/.açüo), 1990 (ano dc publica- 
ção) 
100 = Ronald L. Graham 
130 = Ramsey Thcor) 

250 = 2.cd. 

Nem todos os campos dos registros contêm informações quando o arquivo é 

gerado, pois estes campos serão complementados pela Seção da Biblioteca Cen- 
tral CTA/ITA responsável pelo módulo Aquisição do SIC&T. A grande maioria dos 

dados, entretanto, é fornecida de maneira automática, quando do módulo 2 

(validador da base de dados). É Interessante notar que os campos dos registros, 
tais como mostrados na Figura 4, após a formatação, geram a seguinte interface: 

FIGURA 5 - CAMPOS DE REGISTRO 

câ File Edit View Search Layout Customize Window Help 
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4 CONCLUSÕES 

O processo de seleção de material bibliográfico para a aquisição, utilizando 
o sistema computacional, automatiza o processo até então manual, indo ao encon- 

tro do EDI (Electronic Data interchange), além de deixar de ser um fator restritivo, 

como exposto na introdução deste trabalho, da performance de um SRI, no caso o 

SIC&T. Também, no melhor conhecimento dos autores, a abordagem para a reso- 
lução do problema proposto, tal como adotada, é inédita nos sistemas de informa- 
ção existentes no País. 

Dentre as várias vantagens obtidas quando da utilização do sistema pro- 
posto, podem ser citados: 

• diminuição significativa da edição/manipulação de informações repetidas 

por funcionários, bibliotecários, professores e pesquisadores, e.g. listas 
individuais e preliminares dos professores, listas consolidadas dos De- 
partamentos, das Divisões, e a lista consolidada do Instituto, bem como 

nas formatações próprias para a infobase e base de dados da Biblioteca 
Central CTA/ITA; 

• geração da lista consolidada que melhor representa o pensamento dos 
professores da Divisão, isto é, uma vez que o grupo de professo- 
res/pesquisadores de uma Divisão decide como deve ser a gradação de 

suas preferências (função objetivo do modelo matemático), não deve ha- 

ver contestação quanto aos Itens a serem comprados; 

• maximização na utilização das verbas disponíveis, e aumento no grau de 
automação do SRI. 

• Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se: 

• automação completa do módulo 2, mais especificamente, que o processo 

de validação não tenha que ter interferência humana, como o acesso re- 

moto a outras bases de dados eletrônicas, verificação se uma obra suge- 

rida pode ser classificada como essencial e/ou necessária, pertinência 
quanto ao escopo do que se solicita etc.; 

• geração de listas alternativas, isto é, fornecer não somente um único 
conjunto de itens a serem comprados, mas sim várias listas alternativas, 

com vistas ao montante alocado para compra e as gradações da Divisão. 
Note-se que isto permite fazer uma análise de sensibilidade do que está 

sendo solicitado, bem como fornecer informações que podem potencial- 

mente auxiliar no pedido de verbas via projetos submetidos aos órgãos de 

fomento como CNPq, CAPES, etc. e outros. 

ABSTRACT 

In order to solve problems caused by manual selection of bibliographical material 
for acquisition by the Central Library at ITA (Technological Institute of Aeronautics), 

a computational system for automatic selection is proposed. This system would re- 

duce data processing time for acquisition, solve the problem of selection by consid- 

ering a scale of preferences, and maximize the use of funds allocated for the pur- 

chase of library material. The first problem is solved by installing a user-friendly 

database, and the other two by the use of mathematical programming techniques. 
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PARÂMETROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

GERENCIADOS PELO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE - SBU 
NA COMPRA DE PERIÓDICOS 

June Magda Rosa Scharnberg * 

Ana Maria Mattos Gaivão* 

Caterina Groposo Pavão* 
Maria Cristina Bürger* 

RESUMO 

Apresenta a situação atual da distribuição de recursos financeiros para compra de 

periódicos no SBU, com uma nova proposta para ajustá-los entre as várias 

bibliotecas através de variáveis diretamente relacionadas com periódicos, em 

situações reais, desprezando as potencialidades. 

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de revisar a distribuição de recursos financeiros destinados á 

compra de periódicos para o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (SBU) determinou a realização de um estudo para detectar 

indicadores consistentes utilizáveis por ocasião da aplicação desses recursos, 

visando uma divisão proporcional entre as bibliotecas e respeitando as 

peculiaridades de cada unidade. A responsabilidade desta tarefa foi atribuída ao 

Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento de Coleções (GPDeC), que é um dos 

Grupos de Trabalho do SBU, que tem entre seus objetivos manter a uniformidade e 

qualidade técnica dos serviços prestados pelas bibliotecas que o integram. 

Os materiais bibliográficos disponíveis na Universidade representam, em 

grande parte insumo essencial de acesso à informação para sua comunidade 

científica técnica e acadêmica, no que se refere ao texto impresso ou disponível 
em meios eletrônicos^ A adequada formação de novas coleçoes, ou mesmo o 

pertinente crescimento qualitativo e quantitativo daquelas ja existentes, exige 

sistemáticas verificações e análises dos processos de seleção, aquisiçao, 

avaliação, desbastamentc e identificação dos_ '"teress^s da comunidade 

constantes da política de desenvolvimento de coleçoes estabelecida. 
As restrtoões orçamentárias, financeiras e administrativas vigentes 

determinam aie cada vez mais sejam revistas as priondades de compra de 

matertó"brblioarâto e constatadas minuciosamente as necessidades prementes 
da comLwS Por ser a coleção de periódicos a que mais absorve os recursos 

financeiros destiriados a haver uma grande demanda de seu 
material bibliográfico na peia criação de novos cursos de pós- 

crescimento, causada, pnncipalmen , p 

liSotscáriasdaUni;;^^Federal do Rio Granda do Sul ■ UFRGS 

.259 
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graduaçao a nível de mestrado e doutorado nos últimos anos, sem o resDectIvo 
aporte bibliográfico desejável, determinaram-se duas diretrizes básicas e paralelas 
na revisão e onentação dessa coleção; redefinir o rateio financeiro para a comora e 

reavaliar a coleção em seu conjunto, com ênfase para os títulos correntes 

adquiridos por compra, o que é objeto de outra ação em desenvolvimento na 

Universidade. 

2 SITUAÇÃO ATUAL 

De acordo com o Relatório Anual da Biblioteca Central referente a 1995 o 

investimento feito pela UFRGS em periódicos, neste período, foi equivalente a 
86,6% do total destinado a material bibliográfico, que inclui, ainda, bases de 

dados, livros e outros materiais. 

Os títulos de periódicos pagos para o SBU correspondem a uma coleção 

selecionada pela comunidade acadêmica a que atende. Porém, não representa a 

totalidade de expectativa dos títulos essenciais para o adequado desempenho das 

atividades de professores e alunos. Em intervalos não-regulares, o SBU realiza 

avaliações dessa coleção, ou as próprias bibliotecas setoriais procedem 
atualização dessas avaliações, com vistas a assegurar que os títulos adquiridos 

correspondam às reais necessidades de seus usuários. Dessa forma, na medida 
em que alguns títulos vão se tornando menos significativos, com o aval da 

Comissão de Biblioteca da 

respectiva Unidade, esses periódicos podem ser substituídos por outros mais 

pertinentes àquela comunidade. Esta substituição tem sido efetuada com base na 

equivalência de preço entre os títulos cancelados e os que lhes substituem Assim 
a coleção existente corresponde à manutenção de um status quo financeiro, que ao 

longo do tempo pode ter sofrido distorções por possíveis alterações e substituições 
dos títulos. 

Decorre, então, a necessidade de reavaliar a atual distribuição do recurso 
financeiro, com vistas a torná-lo proporcional entre as várias bibliotecas da 

Universidade. Com este intuito, foram propostas algumas variáveis, às quais foram 

atribuídos pesos que definiram sua prioridade e maior relevância de umas em 
relação às outras e, posteriormente, foram submetidas às bibliotecas setoriais do 
SBU para críticas e sugestões. A fundamentação da proposta inicial foi subsidiada 
em trabalhos similares como os CRITÉRIOS para Distribuição de Verbas (1992) 

GENAWAY(1989), SACOMANO (1988) e CARVALHO (1995). 

3 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

A partir das respostas obtidas junto às bibliotecas que compõem o SBU, foi 
feita uma avaliação criteriosa desses resultados e foram estabelecidas diretrizes 

básicas para a determinação das variáveis, tais como. 

a) relacionar as variáveis selecionadas diretamente com a coleção de 

periódicos; 
b) adotar situações reais, desprezando as potencialidades, já que os 

parâmetros referem-se a aplicações imediatas e não apenas de 
planejamento; 

ã60 
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c) evitar análise de aspectos contemplados em variáveis diferentes, 
eliminando-se as repetições de mesmo enfoque, por exemplo: número de 

usuários reais + número de usuários potenciais + número de consultas e 
empréstimos realizados, nos quais se pretendia analisar o mesmo aspecto: 

uso da coleção. 

Com base na proposta anterior, enriquecida pelas sugestões do SBU, 
estabeleceu-se o elenco definitivo de variáveis que devem constituir os parâmetros 

para a distribuição de recursos gerenciados pelo SBU na aquisição de periódicos. 

As variáveis que foram excluídas, por não mais se compatibilizarem com as 

novas diretrizes básicas ou serem redundantes, foram: Professores/técnicos 

lotados na unidade, considerados usuários potenciais e, como tais, podendo ser 
potenciais para qualquer unidade, independentemente daquela com a qual mantêm 
o vínculo- Programas/Linhas de pesquisa desenvolvidas na Unidade, os quais não 

refletem com exatidão os trabalhos da Unidade, e cuja forma de definição difere 

entre as Unidades, além de estarem contemplados na variável mantida de 

Produção Científica, que descreve o produto desses Programas/Linhas de 

Pesquisa- Graduação e Pós-Graduação (número de cursos existentes na Unidade, 

número de disciplinas e número de matrículas), que representam usuários 
potenciais para qualquer unidade, além do aspecto uso da coleção estar 
contemplado na variável mantida de Serviços Oferecidos; finalmente o Número de 

Usuários porque a maioria dos inscritos utiliza a coleção de livros, o que não é 
objetivo do presente estudo, além deste dado estar também considerado nos 

Serviços Oferecidos. 
Mantiveram-se as seguintes variaveis: rr. ^ ,,^ooo 

a) Produção Científica, Técnica e Artistica dos ProfessoresíTécmcos da UFRGS. 

Doraue a sua geração pode representar pesquisa bibliográfica, incluindo os 
seauintes tipos de documentos: artigos de periódicos nacionais e trabalhos em 
eventos realizados no Pais (Grupo A); artigos de periódicos estrangeiros, 

trabalhos em eventos realizados no Exterior, teses, dissertações, trabalhos de 

cursos de graduação, livros e capitulos de livros (Grupo B); r^atôrios técnicos e 
de pesquisa, e trabalhos de cursos de especialização (Grupo C), Para a seleção 
destes tipos de documentos foi considerada a relaçao direta com o uso de 

periódicos bem como a incidência destes documentos na base SABi (Sistema 
de Automação de Bibliotecas), a qual registra todos os documentos disponíveis 

no 3BLJ* 
b^ Serviços Oferecidos subdivididos em cinco aspectos. 

o'^de são considerados somente os dados 

relattos à coleção de periódicos e evidenciada a importância e utilização 

- Cnmutão Atendida, que identifica a relevanca do acervo; 

- LeZJfámentos Bibliográficos, que demonstram o uso efetivo dos serviços 
dfwbítorc^ representando possibilWade^ 

- Di^'ipminacao da Informação, onde foram destacados os seguintes 
SpecSculaçâo de fasciculos, circulação de sumanos e exposição de 

c) 4reaT^,U''porse^m fator primordial para o crescimento da coleção de 

íei 
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periódicos, proporcionando condições de armazenagem e circulação; 
d) Minutos Semanais, por relacionar-se com os serviços oferecidos, visto que o 

horário de atendimento das bibliotecas pode interferir no número de consultas e 

empréstimos dos periódicos. 

Aos indicadores selecionados foram atribuídos pesos que revelam sua 

importância no contexto global, indicados no Quadro 1: 

QUADRO 1 - PARÂMETROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINAN- 
CEIROS GERENCIADOS PELA BIBLIOTECA CENTRAL NA 
COMPRA DE PERIÓDICOS 

VARIÁVEL PESO 

Produção Científica, Técnica e Artística 

Grupo A 3 

Grupo B 2 

Grupo C 1 

Serviços Oferecidos 

Consultas & Empréstimos 1 

Comutação Solicitada 1 

Comutação Atendida 0.5 

Levantamentos Bibliográficos 0.25 

Disseminação da Informação 0.25 

Área Física 
0.5 

Minutos Semanais 
0.5 

Os dados da Produção Científica, Técnica e Artística sâo obtidos através do 

SABi e of deLis através do Formulário de Avaliação de Desempenho Anual 

padronLdo paTa o SBU, compondo uma média dos últimos tres anos para cada 

item analisado. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

«^roti7nii-<;e em uma Proposta para Distribuição de Recursos 
Este estudo concr gj^j^oteca Central na Compra de Periódicos para o 

Financeiros ^-la mais equilibrada, levando em conta variáveis que 
SBU, com a intenção de t npriódicos do ponto de vista de seu uso: ambiente 

pretendem abordar a coleção de periódicos ao poni 
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propício serviços que facilitem e produtos. 

Os resultados demonstram alterações significativas a partir da situação 

vigente já que apresentam uma proporcionalidade desejável na distribuição dos 

recursos conforme Quadro 2. A proposta se encontra em fase final de discussão 

com a comunidade universitária, sendo passível de algumas alterações. 

nilARRO 9 ÍNDICES DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NA UUAUKU ^ PERIÓDICOS PARA O SBU. UFRGS, 1994-1995. 

BIBLIOTECA 1994 1995 

0.4618 BC 

AGR 

ARQ 
ART 

BIB 

BIO 
CEC 

CPD 

CSH 

DIR 
ECO 
EDU 

ENF 

ENG 

ESEF 

PAR 
FIS 

FISIO 

GEO 

IOTA 

INF 

IPH 
MAT 

MED 

ODO 

PSICO 

QUI 

VET 

APL 

0.4162 

0.2442 

0.0400 

0.0190 

0.1102 

1.4509 
0.0000 

0.0043 

0.0746 

0.1581 
0.1037 

0.0586 

0.0103 

0.8183 

0.0178 

0.3817 

1.9009 

0.6481 
0.5624 

0.0964 

0.0853 

0.11C6 
1.0456 

0.5083 

0.0840 

0.1014 

0.8860 

0.0616 

0.0014 
r\ rrrn 

0.2548 

0.1202 
0.0777 

0.0547 

1.4045 

00009 

0.0099 
0.1052 
0.2963 

0.1439 

0.0988 

00333 

0.4106 

00958 

0,2083 
1.5647 

0.4761 
0.4806 

0.0793 

0.2652 

0.1711 
0.6147 

1.2429 

0.2210 

0.0652 

0.9971 

0.1048 

0.0003 

0.0000 

0.4434 
07368 
0.2894 

0.1352 
0.1933 

0.6162 

00220 
0.0446 
0.4287 
0.2309 

04292 
0.6123 

0.1768 
0.4972 

0.1229 

0.2117 
0.6339 

0.1220 
0.4062 

0.0512 

0.5175 
0.6010 
0.1861 

1.0387 
0.2202 

0.1027 
0.4080 
0.3016 

0.0964 

0.1237 
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ABSTRACT 

This paper describes the current distribution of funds for the purchase of journals by 

the SBU (Sistema de Bibliotecas Universitárias), and presents a new proposal for 

allocating funds to the various libraries according to variables directly related to the 

actual use of journals in reality, rather than their potential use. 
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SELEÇÃO E AQUISIÇÃO: 

UMA PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO E A EXPERIÊNCIA DO SIB/UFES^ 

Rachel Cristina Mello Guimarães^ 
Ângela Maria Becalli 

Isabel Cristina Louzada Carvalho 

RESUMO 

Apresenta o aplicativo ISA - Sistema de Gerenciamento para Seleção e 

Aquisição de Material Bibliográfico e relata sua implantação no SIB/UFES. 

1 apresentação 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Espirito 

Santo (SIB/UFES) compreende a Biblioteca Central, a Biblioteca Setorial 

Biomédica e a Biblioteca Setorial Agropecuária. A Coordenação do Sistema é de 

competência da Biblioteca Central (BC/UFES), órgão suplementar da Universidade 

Federal do Espírito Santo, criada em 1963 e localizada no Campus de Goiabeiras. 

0 SIB/UFES atende a 42 cursos de graduação, 14 de especialização, 12 

de mestrado e um de doutorado. Seu quadro de recursos humanos é constituído 

por 90 servidores, sendo que 17% possui curso de pós-graduação: três mestres e 

14 especialistas (UNIVERSIDADE, 1996, 1995b). 

A estrutura organizacional da Biblioteca Central (Universidade, 1995a) pode 

ser visualizada no organograma abaixo; 

^ Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo 

' Bibliotecária e Analista de Sistemas do SIB/UFES 
" Diretora do SIBI/UFES 
*" Professora do Departamento de Biblioteconomia/UFES 
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I Conselho Deliberativo | 

í 

[Núcleo de informâticaj- 

Bibliotcca Central 

I 
Div. de Tratamento da Informação 

[ Seção de Aquisição | 

I Seç. de Proc. Técnico | 

—jSeç. Contr. Bibliogrâticol 

-| Assessorla Admin. | 

, I ' 
|Sccrelaria^Admhi^^ 

I Div. de Assistência ao Usuário | 
' ~l  

[ Seção de Circulação "| 

—j Seção de Referencia 

Seç. Diss. Informação | 

Seç. Prog. Cultural 

Bibl. Set. Agropecuária U Dibl. Set. Diomédica 

O Plano de Informatização do SIB/UFES (Universidade, 1992) foi aprovado, 

em 1992, pelo Conselho Deliberativo da BC/UFES e sua operacionalização teve 

início no primeiro trimestre de 1993. A implantação da primeira etapa do Plano 
constou da assinatura de convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com o 

objetivo de prover as unidades do SIB/UFES de um sistema de catalogação 
cooperativa. Esta ação representou a integração do SIB/UFES aos 
serviços/produtos oferecidos pela Rede Bibliodata. 

Buscando agilizar a informatização dos serviços oferecidos aos usuários, 

decidiu-se, ainda nesta primeira etapa, pela instalação do aplicativo SAB 2 

(Sistema de Automação de Bibliotecas), desenvolvido pela Fundação Universidade 

do Rio Grande (FURG), IBM do Brasil e FGV, o qual permitiu a formação da base 

de dados institucional, que opera em plataforma IBM 9221 VM/ESA e está 
domiciliada no Núcleo de Processamento de Dados da UFES (NPD/UFES). 

A partir da instalação do SAB 2 foi possível a implantação de serviços e 

produtos tais como: 
a) geração e manutenção de catálogo coletivo; 

b) cadastramento e controle dos usuários; 

c) realização de pesquisa bibliográfica; 

d) controle de circulação de acervo . 

A integração à Rede Bibliodata e a implantação do SAB 2 permitiram ao 

SIB/UFES maximizar a utilização dos seus recursos informacionais, já que ambos, 



5.9 

rede e sistema, com certa dose de insistência e dedicação da equipe, se mostram 
compatíveis (BECALLI, 1994). 

O investimento feito no parque computacional com a aquisição de diversos 
equipamentos (microcomputadores, impressoras, leitoras de CD-ROM, scanner...) 

deixou implícita uma questão: a produtividade dos diversos setores da BC/UFES 

passaria a depender, também, da adoção e utilização de ferramentas mais 

adequadas à realidade que se contextualizava. 

Além da aquisição destas ferramentas (processadores de textos, planilha 

eletrônica, bases de dados...), tornara-se necessário investir numa rede de 

comunicação, pois as tecnologias de informação domiciliadas em cada ponto do 

SIB/UFES representam um investimento que exige, sem sombra de dúvida, 
compartilhamento de recursos e de conteúdo (informações armazenadas). 

Adotada esta postura gerencial, a rede local {local area network - LAN), 

método de conectar computadores e seus periféricos, cuja filosofia básica é o 
processamento distribuído (CUNHA, 1994), passou a ser implantada na BC/UFES, 

estando ligada, via fibra óptica, ao NPD/UFES, o que possibilita acesso a outros 

ambientes computacionais, ou seja, a comunicação com o mundo (RNP, Internet... 

Com a performance alcançada pelos serviços já automatizados e com o 
compartilhamento propiciado pela rede local, a maior preocupação da gerência do 

SIB/UFES passou a ser a informatização da Seção de Aquisição, que é 
responsável pelo processo de seleção e aquisição de todo o material bibliográfico 

do Sistema. 
Após análise, demonstração e teste de diversos softwares disponíveis no 

mercado e instalados em outras unidades de informação, principalmente em 

bibliotecas universitárias, a decisão tomada recaiu sobre o desenvolvimento de um 

produto que atendesse aos seguintes quesitos; 
a) formação de uma base de dados a partir das sugestões; 

b) gerenciamento do processo de seleção e aquisição de material 

bibliográfico; 

c) cadastramento de fornecedores; 

d) controle patrimonial do material bibliográfico adquirido, inclusive 
periódicos; e 

e) integração com softwares ]à instalados na UFES, em nível gerencial, 
como por exemplo, apuração de licitação e execução orçamentária e 

financeira. 

Cabe aqui esclarecer que a opção pelo projeto de um novo aplicativo não é 

conseqüência da inoperància ou mesmo inadequação dos softwares que 

analisamos. Na realidade buscávamos um aplicativo com um grau de abrangência 

maior, que pudesse maximizar o gerenciamento de todas, ou quase todas as 

rotinas da Seção de Aquisição. Talvez por isso não encontramos no mercado, 

naquela época (1994), um aplicativo que equacionasse nossos problemas, além 

de esbarrarmos em entraves burocráticos e técnicos nas duas tentativas que 
fizemos para assinatura de contrato de cessão de software. 

Vencido esse momento, estava decidido que a próxima seção a ser 

informatizada seria a Seção de Aquisição, que, de acordo com o Regimento Interno 

do SIB/UFES (UNIVERSIDADE, 1995a), tem por competência: 
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a) executar a política de seleção e desenvolvimento do acervo da 
Biblioteca Central, observando seus princípios e normas e 

avaliando-a periodicamente; 

b) coordenar a avaliação periódica da coleção da Biblioteca Central, 
objetivando as novas aquisições, a complementação de falhas no 

acervo, a separação e o descarte de material bibliográfico; 

c) acompanhar a publicação de novos títulos, em nível nacional e 
internacional, através de consulta a catálogos, periódicos, 

especialistas e outras unidades de informação; 

d) organizar e manter atualizada a coleção de catálogos de material 
bibliográfico publicados por livrarias, editoras e instituições 

congêneres; 

e) organizar o arquivo de sugestões de compras solicitadas pelos 
departamentos, bibliotecários e usuários; 

f) selecionar, em conjunto com os representantes dos departamentos, 

o material bibliográfico, visando a formação e o desenvolvimento do 

acervo da Biblioteca Central; 

g) executar o processo de aquisição (compra, permuta e/ou doação) de 

material bibliográfico; 

h) submeter a lista de compras de material bibliográfico á apreciação 
da autoridade competente; 

i) registrar o material bibliográfico recebido; 

j) comunicar às unidades requisitantes o material bibliográfico 

recebido pela Biblioteca Central; 

k) identificar e divulgar o acervo disponível para permuta e/ou doação; 

I) manter contato com outras unidades de informação, nacionais ou 

internacionais, objetivando o estabelecimento de permuta e/ou 

doação; 

m) executar outras atividades afins. 

Baseada nestas atribuições, foi feita uma análise das necessidades da 

Seção de Aquisição (CHINELATO FILHO, 1993), como um primeiro passo para 

posterior implantação do ISA - Sistema de Gerenciamento para Seleção e 

Aquisição de Material Bibliográfico (GUIMARÃES, 1994) que, naquela época 

(1994), não tinha o escopo e a completeza que tem hoje (1996). 

2 CONTEXTO DA SEÇÃO DE AQUISIÇÃO DO SIB/UFES 

2.1 A TRANSIÇÃO ENTRE SISTEMA MANUAL E A IMPLANTAÇÃO DO NOVO 
aplicativo 

Resumidamente, podemos descrever o processo de seleção e aquisição da 

seguinte forma: 

a) as sugestões eram enviadas, em fichas, pelos órgãos (unidades 
administrativas e/ou de ensino) para a Seção de Aquisição, que as 

armazenava até a autorização do processo de compra; 

b) havendo disponibilidade de recursos financeiros para efetuar a 
aquisição dos materiais bibliográficos, era iniciada a seleção das fichas 
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de sugestão arquivadas. As sugestões eram então avaliadas em sua 

coerência e completeza, através de consulta à base de dados do SAB 2 

( que contém os materiais bibliográficos disponíveis no SIB/UFES em tipo 

e quantidade). 

Até esse estágio, o processo de aquisição era completamente manual, 

repleto de incorreções e duplicidades. O que mais preocupava era o sistema de 

apuração das licitações, que era manual e deficitário, exigindo da equipe que o 

executava um grau de responsabilidade, de empenho, de rapidez e de qualidade 

impossíveis de serem alcançados. 

Com a decisão da administração superior da UFES em investir, 
prioritariamente, na compra de material bibliográfico, não coube á gerência do 

SIB/UFES outra alternativa a não ser a de apoiar o desenvolvimento do aplicativo 

hoje implantado e conhecido como ISA. 
Numa fase intermediária entre a sistemática acima descrita, completamente 

manual, e a conclusão do ISA, o SIB/UFES utilizou o aplicativo AQUISI, 
desenvolvido em 1993, como uma primeira tentativa de iniciar a informatização do 

processo de aquisição de material bibliográfico, principalmente no que se referia à 

apuração das licitações. Este sistema armazenava os dados transcritos das fichas 

de sugestão e produzia um arquivo- texto contendo os materiais selecionados para 
compra. Este arquivo-texto era enviado, através de disquetes, ao Núcleo de 
Processamento de Dados/UFES para alimentar o Sistema de Licitação, 

Almoxarifado e Patrimônio (SILAP), gerenciado pelo Departamento de 

Administração da UFES (DA/UFES). 

O Departamento de Administração/UFES executava a licitação, usando os 

dados enviados ao NPD/UFES e devolvia à Seção de Aquisição, via disquete, um 

novo arquivo- texto contendo a relação dos itens adquiridos. Quando os materiais 
adquiridos eram recebidos pela Seção de Aquisição, esta verificava se as 

aquisições conferiam com as solicitações. 

Após registro, o material bibliográfico adquirido era enviado às seções 

pertinentes, com vistas ao processamento técnico. Paralelamente, a lista dos itens 

adquiridos era encaminhada aos departamentos solicitantes, às Bibliotecas 

Setoriais e à Divisão de Assistência ao Usuário (DAU). 

Não estavam contempladas nas tentativas já descritas as rotinas de registro 

patrimonial do acervo, as de controle dos títulos de periódicos assinados e doados, 

e as de intercâmbio... 

2.2 PROBLEMAS DETECTADOS 

Fica evidente no relato acima (item 2.1), a inconsistência do processo de 

aquisição até então praticado. 

A análise pela qual passou a Seção de Aquisição para subsidiar o 
desenvolvimento do aplicativo ISA deixou evidentes os seguintes problemas; 

a) existência de fichas de sugestão incompletas, dados incorretos e/ou 
preenchidos de forma ilegível; 

b) falta de controle na distribuição e retorno das fichas de sugestão; 

c) vulnerabilidade das informações, já que essas fichas eram em papel 

e armazenadas em equipamentos, sem qualquer segurança; 
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d) inexistência de relatórios gerenciais que pudessem dar apoio ao 
processo de tomada de decisão quando da triagem das sugestões 

recebidas, tornando-a praticamente dependente de fatores 

subjetivos; 

e) falta de cronograma para a seleção do material bibliográfico, 
f) inadequação da atual política de desenvolvimento do acervo, devido 

à falta de informações gerencias consistentes; 

g) integração deficitária com o SILAP; 

h) vulnerabilidade dos dados de patrimônio (livro de tombo), devido ao 
fato do livro de registro ser em papel e manuscrito; 

i) inexistência de cadastro atualizado das instituições com as quais o 

SIB/UFES mantém intercâmbio; 

j) falta de controle adequado quanto ao material doado e recebido por 

doação; 

k) envio antecipado aos departamentos de informações sobre 
aquisições, sem que estas estivessem disponíveis para uso (o que 

só ocorre após o processamento técnico); e 

I) dificuldade no controle do fluxo do material bibliográfico, desde sua 

aquisição até a liberação para o acervo, fato este que podia 

ocasionar sinistro. 

O aplicativo AQUISI desempenhava parcialmente algumas atividades do 

processo de aquisição, porém não propiciava relatórios suficientes para o 

processo de tomada de decisão. Sua base de dados também não estava 

preparada para incorporar novas necessidades de informações, pois fora 

desenvolvida segundo a dependência dos dados em relação aos processos 

(rotinas). Assim, todo o sistema deveria ser substituído por uma base de dados 

mais estável, bem como deveria estabelecer um grau de comunicação mais alto 

com as bases de dados dos aplicativos SAB 2 e SILAP, lendo e alimentando 
diretamente seus arquivos. 

Uma outra deficiência era que o aplicativo AQUISI permitia que uma mesma 

sugestão fosse feita de formas diferentes, ocasionando aquisições duplicadas, com 
conseqüente perda de investimento. Tal fato aumentava a necessidade de 

consistência humana, que sabidamente é suscetível a erros. 

Desta forma, estava evidente que todo o sistema deveria ser substituído por 

uma proposta mais estável, com maior grau de confiabilidade e maior possibilidade 

de intercâmbio de dados através de suporte magnético e/ou comunicação via rede 
(VINAGRE, 1990 e MARCONDES, 1992). 

3 REQUISITOS EXIGIDOS DO NOVO SISTEMA 

O delineamento do novo sistema foi estruturado a partir das seguintes 
exigências; 

a) reduzir os erros nas sugestões, garantindo assim maior 
integridade e completeza aos dados, já que os campos para 

informações essenciais não podem ficar sem preenchimento; 

b) eliminar o registro manual no livro de tombo; 

^10 
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c) reduzir o percentual de erros ocorridos na seleção do material 
bibliográfico a ser adquirido; 

d) gerar relatórios gerenciais que possam apoiar tanto o processo de 
decisão quanto a seleção dos materiais bibliográficos; 

e) gerar relatórios de custo das aquisições efetuadas; 
f) eliminar o registro e o controle manuais do acervo de duplicatas; 

g) aumentar o grau de intercâmbio de dados com outros sistemas em 

funcionamento na UFES e em outras instituições; 

h) eliminar a geração de informações duplicadas sobre o material 
bibliográfico adquirido, já que diversos setores do SIB/UFES as 

utilizam; 

i) manter atualizados e automatizados os cadastros: 

- de instituições intercambiadoras; 

- de fornecedores; e 

- de editores; 

j) gerar automaticamente mala direta a partir dos cadastros acima 

citados. 

4 A CONCEPÇÃO DO APLICATIVO ISA 

Partindo das observações in loco e da análise dos problemas enfrentados 

pela Seção de Aquisição, foi estruturada uma proposta que contemplasse nâo só a 
solução dos problemas como também trouxesse mais qualidade e economicidade 

ao processo de seleção e de aquisição do material bibliográfico. 
No desenvolvimento desta proposta foram utilizadas metodologias que 

incluíram: 
a) entrevistas com equipes envolvidas, direta e indiretamente, nas 

rotinas da Seção de Aquisição; 

b) técnicas de prototipação; e 

c) análise essencial de sistemas. 

Aumentar a confiabilidade do processo de seleção foi uma constante na 

concepção do aplicativo ISA, já que a principal dificuldade da Seção de Aquisição 

era a inexistência de dados estatísticos e de indicadores que minimizassem a 
influência de fatores subjetivos na seleção das sugestões. 

Com a preocupação de que nem tudo precisa ser completamente novo, 

todas as atividades da Seção de Aquisição foram mantidas, mudando apenas a 

forma e os meios utilizados para executá-las. Além disso, foram acrescidos 

relatórios gerenciais e gerais que dão suporte ao processo de tomada de decisão. 

4.1 SEU AMBIENTE E SUA ESTRUTURA 

O aplicativo ISA possibilita a integração de todas as rotinas desenvolvidas 

pela Seção de Aquisição, tendo ainda uma peculiaridade: permite o uso isolado de 

cada um de seus módulos, sem comprometer a qualidade e a integridade dos 

dados. Buscando uma interface amigável para seu usuário final, foi utilizada uma 

ferramenta de desenvolvimento multi-usuária que permite o funcionamento do ISA 

5 ri 
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no ambiente gráfico "Windows" e que garante a integridade dos dados 
armazenados em seu banco de dados. 

O aplicativo ISA (com todos os seus módulos) exige, como requisitos para 

seu funcionamento; 
a) microcomputador 486; 

b) 4Mb de memória Ram (recomendado 8Mb); 

c) 6Mb de disco rígido (HD); 

d) drive 3 'A" de alta densidade; 

e) monitor EGA ou VGA; e 

f) aplicativo Microsoft Windows 3.1 

Sua estrutura está apoiada em seis módulos, a saber; 
1 - TABELAS 

Permitem acesso aos cadastros de autores, títulos, fornecedores, 

órgãos (unidades administrativas e/ou de ensino ), tipos de 

material, suportes físicos, países, moedas, cotações de 

moedas, idiomas e periodicidades. 

2 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
Representa o agrupamento das informações contidas no módulo 

"Tabelas", onde elas são armazenadas de forma individualizada, 

3 - SUGESTÕES 
Armazena todas as sugestões enviadas pelos órgãos (unidades 

administrativas e/ou de ensino), possibilitando, ainda, a seleção 

do material bibliográfico sugerido de acordo com os parâmetros 

pré-estabelecidos. 

4 - AQUISIÇÕES 
Gerencia o processo de aquisição, seja por compra (direta e / ou 

licitação) ou por doação. Este módulo também contempla o 

registro patrimonial do material bibliográfico adquirido. 

5 - INTERCÂMBIO 
Permite o acesso ao cadastro de fornecedores, de material 

bibliográfico disponível para intercâmbio, e possibilita a emissão 

de lista de duplicatas e de mala direta dos fornecedores. 

6 - RELATÓRIOS 
Proporciona a emissão de relatórios gerenciais e gerais de todos 

os módulos que compõem o aplicativo. 

5 IMPLANTAÇÃO DO ISA 

Com a instalação do ISA na Seção de Aquisição, iniciou-se o processo de 

treinamento e alimentação da base de dados. 

Primeiro foi feito treinamento com os funcionários da Seção, os gerentes do 

sistema, visando a alimentação das tabelas necessárias ao funcionamento do ISA 

O módulo "TABELAS", no que concerne a fornecedores, órgãos (unidades 
administrativas e de ensino), tipos de material, suportes físicos, países, moedas, 

idiomas e periodicidades, foi alimentado a partir das informações disponíveis na 

Seção de Aquisição. 

ã1X 
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Diante da necessidade de se fazer um teste piloto no módulo 

"SUGESTÕES", foram escolhidos três departamentos da UFES (Informática, 

Filosofia 0 Ciências Fisiológicas) para participarem desta fase. O objetivo deste 

teste foi avaliar o comportamento do módulo e verificar a receptividade dos 
departamentos perante a implantação desta nova forma de fazer sugestões. 

Com o feedback positivo alcançado nesta etapa, foram feitos alguns ajustes 

e, então, executada a distribuição definitiva do módulo "SUGESTÕES" a todos os 
departamentos da UFES, visando a formação da base de sugestões, necessária à 

execução do processo de compra de material bibliográfico. 

Com o retorno dos disquetes contendo as sugestões dos departamentos, 

foram executadas todas as etapas inerentes ao processo licitatório que, na época 
(dezembro/95), continha, aproximadamente, 6.000 itens. 

Concluído o processo de licitação e recebido o material bibliográfico 

adquirido, procedeu-se ao seu tombamento, através do módulo "AQUISIÇÕES" 

que, dentre outras funções, contempla o registro patrimonial do acervo. 
A realização deste processo permite-nos afirmar que todos os módulos 

foram testados e avaliados quanto ao seu desempenho, ficando constatada a 
integridade dos dados armazenados em suas bases de dados, a interface amigável 

com o usuário e a qualidade dos relatórios gerados. 
O aplicativo ISA, efetivamente, suporta a diversidade de tarefas e a 

quantidade de informações manuseadas num processo de seleção e aquisição de 

material bibliográfico e tem respondido, satisfatoriamente, aos desafios que lhe 

foram impostos. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência do SIB/UFES no desenvolvimento do aplicativo ISA 
consolidou questões tais como: 

a) a interação bibliotecário/analista de sistemas é fundamental, tanto 
na concepção quanto no desenvolvimento e na operacionalização 

de qualquer sistema; 

b) do analista de sistemas é, cada vez mais, exigido o entendimento na 
área e, também, sua inserção no contexto do cliente; 

c) do bibliotecário é exigida participação ativa no processo de 
planejamento do aplicativo, visando o atendimento de suas 

necessidades, a compreensão das ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do novo produto e o domínio do contexto no qual o 

software é projetado. 

Outros dois fatores foram decisivos e, em muito, contribuíram para 

alcançarmos o atual estágio de satisfação com o ISA; 

a) a formação multidisciplinar do analista de sistemas, que possui 
graduação em Biblioteconomia e pós-graduação em Análise de 

Sistemas; e 

b) sua vivência acumulada no SIB/UFES, pois, desde 1993, vem 
acompanhando a operacionalização do Plano de Informatização, a 

implantação da Rede Bibliodata e do SAB 2 e o gerenciamento e a 

instalação da LAN (rede local) na Biblioteca Central. 
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A constituição de um "fórum de debates" no momento da concepção e da 
operacionalização de projetos para a informatização de nossos serviços/produtos 

tem se mostrado saudável e estimulante, pois os desafios impostos e a serem 
transpostos têm se apresentado de forma mais amena e o envolvimento do grupo 

permite a solução mais rápida dos problemas. 

ABSTRACT 

This paper describes ISA (Management System for Selection and Acquisition of 
Bibliographical Material) and reports on its implantation in the SIB/UFES 

(Integrated Library System at the University of Espirito Santo). 
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automação do sistema de bibliotecas da universidade federal 

DE UBERLÂNDIA; UM ESTUDO DE CASO 

« 
Maria Bernardete Martins Alves 

Elaine Maria Pereira Pringolato* 

Carlos Eduardo Lopes Cabral** 

RESUMO 

Relata a experiência da informatização do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Uberlândia, o processo de downsizing efetuado, e aponta para a 
necessidade de uma Reengenharia dos processos técnicos. 

1 INTRODUÇÃO 

A automação dos processos técnicos teve inicio em 1992, com a entrada do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, (UFU), na rede de 
talooação cooperativa ou Rede Bibliodata/Calco, gerenciada pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 
Uma característica do processo de automação do Sistema de Bibliotecas da 

UFU foi a opção pela aquisição de softwares desenvolvidos e amplamente 
utilizados por instituições nacionais. 

Baseado nessa filosofia, adquiriu-se, para automação da aquisição e controle de 

iódicos, o software PEREST, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Sua implantação exigiu do Grupo de Automação, a esta altura já 

formado no Sistema de Bibliotecas da UFU, um trabalho exaustivo de conversão da 

hase de dados de periódicos instalada no computador de grande porte IBM 3090 

do Núcleo de Processamento de Dados da UFU-NUPRO. 
A fase de conversão, apesar de trabalhosa, foi concluída em um tempo 

[ativamente curto, uma vez que o gerenciamento das assinaturas, incluindo as 

tinas de cobrança de fascículos faltantes, já não era mais viável da forma semi- 

anual como vinha sendo feito. Desta forma foi implantado o sistema PEREST 

que hoje é o sistema que controla o acervo e a aquisição de periódicos das 
Bibliotecas da UFU. 

Paralelamente à implantação do sistema PEREST, o Grupo de Automação 

ontinuava seu trabalho rumo à automação do processamento técnico, ao mesmo 

tempo em que avançava a discussão sobre o hardware requerido. Naturalmente, 

• Ribliotecárias da Universidade Federal de Uberlândia 
"Graduando em Engenharia Eletrônica, trabalhando como analista do Sistema de Bibliotecas da 

UFU 
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seguindo uma tendência mundial, foi colocado o processo de downsizing como uma 
necessidade premente. 

2 DOWNSIZING 

O projeto de automação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 

de Uberlândia não havia sido concluído e já sentíamos necessidade de um plano 

de modernização e atualização do mesmo. 
O software adotado para automação e gerenciamento das rotinas e serviços 

das bibliotecas foi o software SAB II, que é o resultado de um convênio entre IBM, 

FGV e FURG. 
O resultado, obtido com a adoção de programas isolados e de uma 

plataforma mainframe IBM 3090, não respondia com qualidade às necessidades 

de automação do Sistema de Bibliotecas da UFU. 
Algumas limitações resultantes do uso de um software para mainframe são 

enumeradas a seguir: 

a) necessidade de uma equipe de suporte com formação em mainframe, 

b) dificuldade de escalabilidade - caso ocorresse um crescimento dos 
bancos de dados residentes no computador de grande porte, seria 

necessária a aquisição de módulos suplementares (memórias, unidades 

de disco etc) a um custo muito elevado; 

c) dificuldade em interoperar com outros sistemas, o que leva à duplicidade 
de dados; 

d) imprevisão para trabalhar com sistema de código de barra, atualmente o 
meio mais prático e seguro para automatizar o serviço de empréstimo; 

e) baixa produtividade (sistema batchy, 
f) sistema proprietário. 

3 nova plataforma 

A principal mudança no projeto de automação do Sistema de Bibliotecas foi 

a escolha de uma plataforma mais flexível e mais barata, tanto no que diz respeito 

à sua manutenção quanto à escalabilidade. A escolha do novo software deveria se 
ajustar à nova plataforma, e esta deveria possuir as seguintes características 
encontradas em um sistema de computadores ligados em rede; 

a) processamento distribuído - esta característica aumenta a produtividade 
do sistema, uma vez que, ao contrário de um sistema de grande porte, 
permite que mais de uma máquina efetue o processamento da 
informação; 

b) banco de dados centralizado - isto facilita a manutenção do sistema e 
permite que os dados estejam sincronizados em todos os computadores; 

c) baixo custo de manutenção; 

d) maior flexibilidade do sistema. 
Escolhida a plataforma para o processo de automação, restava ainda a 

escolha do software, cujas características deveriam contemplar os seguintes 

requisitos: 

a) capacidade para importação e exportação de dados; 

ãii 
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b) funcionamento em rede de computadores; 

c) baixo custo e facilidade de manutenção, garantidos por empresa idônea, 

d) gerenciamento de bibliotecas, capaz de automatizar rotinas e serviços; 

e) compatibilidade com o formato MARC; 
f) utilização por outras instituições; 

g) compatibilidade com a Rede Bibliodata/Calco 

4 NOVO SOFTWARE 

Em meados de 1994, a FGV inicia um processo de modernização da Rede 
Bibliodata/Calco. Para tanto, adotou o software VTLS, firmando um convênio com a 

Universidade da Virgínia, EEUU, produtora do VTLS, para sua distribuição a nível 

nacional. 

O software VTLS utiliza o formato padrão - exportação de dados para 

Quaisquer softwares que utilizam o formato MARC, sendo produzido em duas 

versões: plataforma UNIX e plataforma MS-DOS. Diante dos atrativos oferecidos, 

o Sistema de Bibliotecas da UFU optou por esse software na versão MS-DOS 
porque, apesar de a versão Unix apresentar diversas vantagens, seu custo ó mais 
elevado. 

Atualmente, o processo de automação está em fase de conversão do banco 

de dados do software SAB II para VTLS. 

5 instalação DA REDE 

Na instalação da rede consideraram-se as várias opções, tanto quanto à sua 
implementação física como quanto ao software a ser utilizado. Partiu-se da 

nremissa de que o sistema deveria ter um baixo custo na sua implementação, bem 

corno na manutenção, sem prejudicar a qualidade dos serviços a oferecer. 
Para iniciar o projeto de automação deveria ser feita a escolha da topologia 

de rede a ser adotada. A primeira opção era a topologia token-ring, uma vez que a 

L)FU já a usava em redes interdepartamentais. Sua principal vantagem é um alto 

nível de segurança de transmissão. No entanto, o custo do hardware envolvido em 

sua implementação é relativamente alto. 
A segunda opção seria a topologia ETHERNET, mais barata e mais rápida 

Que a anterior, e que, mesmo apresentando um nível de segurança um pouco 
jnferior ao da primeira, foi a topologia adotada para o Sistema de Bibliotecas da 

UFU. 
Definida a topologia, faltava definir a plataforma de software para os 

servidores da rede. 
Dentre as opções analisadas (UNIX, NOVELL e WINDOWS NT), optou-se 

ela plataforma Microsoft, WINDOWS NT, que mescla característica das 
jataformas UNIX e NOVELL, além de apresentar outras; 

^ a) facilidade de administração; 

b) nível de segurança superior às demais; 

c) interface gráfica baseada em janelas, o que a torna mais amigável aos 
usuários do WINDOWS; 

ãu 
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manutenção fácil e desempenho relativamente alto, embora não apresente o 

desempenho de compartilhamento de uma rede NOVELL, nem o desempenho de 

urna plataforma cliente-servidor comparável a um sistema UNIX. 

6 reengenharia de processos técnicos 

A adoção de um sistema gerenciador de bibliotecas, como o VTLS e o 
downsizing, com a conseqüente implantação da rede, viabiliza a integração das 

bibliotecas do sistema a nível interno, bem como das Bibliotecas da UFU com 

bibliotecas e sistemas de informação de outras instituições, ou seja, a nível 

externo. Isto fez o Grupo de Automação vislumbrar novas possibilidades dentro do 
opósito da automação das rotinas e serviços dos processos técnicos. Viabiliza-se 

não apenas a automação, mas também a integração das rotinas de seleção, 
registro e catalogação. 

O processo tem início com a entrada das solicitações para a aquisição de 

gterial bibliográfico, passa para o arquivo de controle de recebimento e, após o 
cebimento do material, os dados do arquivo de aquisição vão alimentar a base 

je catalogação e registro (tombamento), sendo este gerado automaticamente. 
ADÓs a padronização dos dados para o formato de catalogação, os mesmos serão 
exportados para a base de consulta, constituindo, por fim, a base para empréstimo 

e circulação. 
Neste sentido, urge repensar os processos, as rotinas e os serviços. 

A automação possui uma característica dialética. Ao mesmo tempo em que 
onsolida os processos, ela também muda, ou melhor, sugere mudanças e 

^ avaliação dos processos. Por si só a automação não melhora os processos, mas 
biliza a melhoria dos mesmos, uma vez que obriga a um repensar dos 
cessos como um todo. Em outras palavras, força a Reengenharia de processos, 

P go a Reengenharia não seja levada a efeito, a automação pode levar a 

cessos automatizados defeituosos. Se um procedimento manual é correto, a 

P a automação leva a uma maior produtividade, visto que acelera a execução das 
® refas. Se, ao contrário, o procedimento manual já contém erros, sua automação 

agrava tal procedimento. 

® Dentro deste contexto, a Divisão de Aquisição e Processos Técnicos 

. biliza condições para a reconstrução dos seus processos cujos problemas 

ntam para um fator crítico; "Atraso no processamento técnico de livros e o 

r(\ç>o gasto entre o momento em que o livro chega à biblioteca e a sua 
^sponibilidade para o usuário". Identifica também alguns fatores que estariam 

fetando o desempenho dos processos e acarretando resultados indesejáveis, 

nentre tais fatores, destacam-se; 

a) rotinas não-automatizadas; 

b) tarefas fragmentadas; 

c) rotinas "stand alone" (não-integradas); 

d) alto índice de inconsistência; 

e) centralização do processo; 
f) excesso de controle e revisão; 

g) excesso de papéis; 

h) necessidade de treinamento; 
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j) manuais de serviços desatualizados (quando existentes). 
Reconhecer que o problema existe é o primeiro passo em direção à solução 

do mesmo, o que envolve uma mudança dos processos. Essa mudança passa pela 
modificação na forma de trabalho, onde treinamento/educação é um binômio 

fundamental, pois mudança de processos exige mudança cultural, e isto nâo 

representa uma tarefa simples, pois exige o uso de uma metodologia baseada nos 

conceitos de Reengenharia. 
Segundo HAMMER e CHAMPY (1994) os processos renovados pela 

Reengenharia passam a ter as seguintes características: 

a) integração das tarefas no processo; 

b) redução das verificações e dos controles; 

c) centralização e descentralização coexistentes; 

d) transposição das fronteiras organizacionais; 

e) descentralização das decisões. 

7 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, sugerimos a utilização de uma metodologia que contemple 

uma análise do processo atual e que identifique e/ou confirme os problemas e que 
apresente soluções para os mesmos. Essas soluções estarão, possivelmente, 
dependentes de uma Reengenharia/Reinvenção dos processos. Ambas defendem 

urna transformação dos processos como forma de melhorar a qualidade dos 
serviços e, em conseqüência, uma mudança na estrutura organizacional deverá 

acontecer. 

abstract 

This paper describes the computerization of the library system at the Federal 
University of Uberlândia, and the downsizing process carried out. It also points out 

the need for reengineering the technical processes. 
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CONVERSÃO RETROSPECTIVA NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA 

UNICAMP: INTEGRAÇÃO DE REGISTROS MARC A CATÁLOGO ON-LINE 

Mariângela Pisoni Zanaga' 

RESUMO 

A conversão retrospectiva possibilita a complementação dos catálogos on-lino existentes, 
integrando catálogos manuais e automatizados, facilitando, principalmente, a obtençflo da 
informação. O acesso a serviços cooperativos de catalogação oferecidos em fonnato MARC por 
bibliotecas brasileiras, que adotam o formato CALCO (Catalogação Legivel por Computador), 
facilita a conversão retrospectiva de catálogos. 

A conversão retrospectiva consiste no aproveitamento de registros catalográficos 
automatizados existentes em bases de dados. O material bibliográfico catalogado em 

formato não-automatizado, portanto disponível somente no catálogo manual, poderá 
passar a compor o catálogo on-line. Esta conversão toma-se possível através do uso das 
novas tecnologias e de trabalho cooperativo na área de catalogação. 

Para implementar a conversão retrospectiva, as bibliotecas devem avaliar 
quantitativa e qualitativamente a parcela do acervo a ser retroconvertido, definindo as 
prioridades, desconsiderando o material que não deverá constar do catálogo eletrônico 

A conversão retrospectiva leva a maior compartilhamento de recursos, tanto do 
ponto de vista do ato de catalogar como em relação á fase posterior, do uso da 
informação gerada com a incorporação de novos registros ao catálogo on-line da 
biblioteca. Normalmente, ao se realizar a conversão retrospectiva, recorre-se a uma base 

de dados cooperativa, agilizando-se o processo de catalogação: se uma obra já foi 
anteriormente catalogada por uma instituição, as outras interessadas podem obter o 

registro dela decorrente, sem investir esforços nesta mesma tarefa. Ao integrar este 
registro no catálogo automatizado disponível, há difusão de informações entre os usuários 

que fizerem uso do citado catálogo. 
O catálogo on-line de acesso público apresenta a informação bibliográfica 

organizada e expande o acesso ao acervo da biblioteca (HILDRETH, 1985). O catálogo 

on-line deve ser o mais completo possível, para que estimule o uso efetivo da biblioteca. 
conversão retrospectiva leva á completeza do catálogo, que por sua vez possibilita 

maior acesso e controle bibliográfico mais abrangente (DWYER, 1987). 
As bibliotecas que convivem com catálogo manual e automatizado devem investir 

no processo de conversão retrospectiva. A tendência emergente de interligar catálogos 
eletrônicos locais leva à criação de um banco de dados virtual, nacional e internacional, 
apresentando o que a biblioteca pode oferecer aos usuários. Se o catálogo manual 

passar por conversão, o sistema de recuperação de infonnações on-line da biblioteca, 
certamente, apresentará à clientela os recursos bibliográficos de que a biblioteca dispõe. 

O processo de conversão retrospectiva foi amplamente discutido nos Estados 

Unidos, na década de 80 (GREGOR, 1984; REED-SCOTT, 1984). Alguns trabalhos 
publicados tratam do assunto, apresentando a finalidade do processo, as formas de 
realizá-lo e a priorização de itens a serem convertidos ( EPSTEIN, 1983; KAWAMOTO, 

1987; SCHOTTLAENDER, 1988; PLEZIA, 1989; EPSTEIN, 1990; McGARRY, 1992; 
RIGER, 1992). Na Europa, o interesse pela conversão retrospectiva surgiu no final dos 

• Biblioteca Central - UNICAMP 
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anos 90 (WORKING PARTY ON RETROSPECTIVE CATALOGUING, 1989), sendo que 
Portugal e Espanha têm realizado experiências a partir desta data ( DIÈGUEZ, AGENJO, 

1989; FALCÃO. REI, 1990; LÉON, MOLINA, MONTALVO, 1994; ORTIZ-REPISO, RÍOS, 
1994). No Brasil, este recurso começa a ser utilizado nas bibliotecas universitárias, 
assumindo importante papel na consolidação de catálogos on-line. 

A literatura brasileira sobre conversão retrospectiva é escassa. Poucos trabalhos 
tratam do assunto, uma vez que a tecnologia para a realização da conversão retrospectiva 
está sendo introduzida nas bibliotecas. 

Publicações como as de LOBO (1988) e FREDERICK (1990) abordam o assunto 

de maneira abrangente, enfocando objetivos, procedimentos, equipes de profissionais, 
entre outros pontos. 

ZANAGA (1994) trata a conversão retrospectiva como recurso para a 
complementação do catálogo on-line, procurando estabelecer prioridades, tendo em vista 

a realização da conversão do catálogo manual. 
ALMEIDA et al. (1994) relatam a proposta de automação da Rede de Bibliotecas 

da UN ESP, que inclui o uso da retroconversão. 
BALBY (1994) enfoca aspectos gerais da conversão retrospectiva, discutindo a 

viabilidade de sua aplicação no Brasil, para facilitar a automação da catalogação. 
ZANAGA (1994) apresenta o processo de conversão retrospectiva desenvolvido no 

Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, com base no trabalho cooperativo de catalogação 
realizado através da Rede BIBLIODATA/CALCO, aplicando o software brasileiro 
OrtoDocs. Deve-se ressaltar que esta experiência não está totalmente concluída, devido 

a problemas técnicos apresentados pelo citado software. O encerramento do processo 
de conversão está dependendo da integração dos registros convertidos ao catálogo on- 
line existente. 

As bibliotecas universitárias brasileiras devem investir na atividade de conversão 
retrospectiva de registros catalográficos e a falta de opções tem retardado a finalização da 

mesma. As vantagens advindas da unificação de catálogos e da disponibilização de 
informações de acervos de bibliotecas universitárias no Brasil são inúmeras. 
Compreendem a função de processamento técnico e de difusão da informação, a nivel 

intra e extra-institucional. A possibilidade de acesso às bases de dados bibliográficos das 
Universidades através da INTERNET é uma realidade que otimiza o uso das informações 
representadas. A contribuição nacional que as bibliotecas de Instituições de Ensino 

Superior pode oferecer para o fortalecimento de catálogos coletivos cooperativos é 
valiosa. 

O Sistema de Bibliotecas da UNICAMP efetua processamento técnico 
automatizado de livros e teses através da Rede de Catalogação Cooperativa 
BIBLIODATA/CALCO. Como produto, dispõe de catálogo público on-line, disponível á 

comunidade interna e externa da Universidade. 
Apesar do esforço de catalogação desenvolvido desde o final de 1989 e do 

reduzido crescimento de acervo ocorrido desta época para cá. a eliminação do catálogo 

em fichas e a complementação do catálogo on-line não é uma realidade. Como 
decorrência, os serviços oferecidos á clientela ficam afetados, assim como os serviços 
cooperativos passíveis de desenvolvimento, tais como a própria catalogação, serviço de 
fornecimento de documentos, empréstimo-entre-bibliotecas e comutação bibliográfica, 
desenvolvimento do UNIBIBLI: CD-ROM dos acervos de livros, teses e publicações 

seriadas dos Sistemas de Bibliotecas das Universidades Estaduais Paulistas. 
A possibilidade de acesso a serviços cooperativos internacionais e a 

compatibilidade existente entre os formatos CALCO e MARC fazem com que novas 

formas de processamento automatizado de registros bibliográficos se tornem viáveis. 
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Ao recorrer à conversão retrospectiva de registros catalográficos, há 
aproveitamento de dados referentes a determinado item bibliográfico já catalogado em 

formato automatizado, com integração destes dados ao catálogo eletrônico disponivel ou 

em formação na biblioteca. 
A biblioteca, ao optar por agregar este tipo de desenvolvimento às rotinas de 

processamento técnico, deve possuir algumas condições, podendo-se citar entre elas 
ambiente informatizado para; 

a)dispor o catálogo da biblioteca; 
b)realizar as consultas à base de dados cooperativa que oferece o serviço de 

conversão retrospectiva; 
c)integrar os registros magnéticos, produto da conversão retrospectiva, tratando 

localmente as informações necessárias, como indicação de número de 
chamada, número de tombo, biblioteca depositária, tradução de alguns campos 

do registro e, por último, complementar o catálogo existente. 
Pelo exposto, pode-se verificar que se trata de uma atividade desenvolvida 

cooperativamente, fundamentada em uma base de dados coletiva, normalmente 
administrada pela instituição fornecedora do serviço. Se esta base de dados dispuser de 

um registro catalográfico com as características da obra que uma biblioteca participante 
do serviço estiver catalogando, o esforço de catalogação será reduzido, ocorrendo o 
aproveitamento dos dados, em fomriato magnético. Como conseqüência, pode-se 

estender o conceito de conversão retrospectiva, deixando de lado o limite de passagem 

da catalogação manual para a automatizada, pois ao se localizar um registro catalográfico 
em uma base de dados eletrônica, mesmo que ele não se refira a uma obra já catalogada 
manualmente, o aproveitamento estará sendo realizado, assim como a sua inclusão no 

catálogo automatizado da biblioteca. 
Existem inúmeros procedimentos a serem adotados para a realização da 

conversão retrospectiva de registros, podendo ser citados: uso de equipe local ou externa 

à instituição, desenvolvimento das operações on-line ou off-line, recorrendo-se, neste 
último caso, a bases de dados em CD-ROM ou em fitas magnéticas. As etapas 
complementares compreendem a integração ao registro de informações especificas da 

biblioteca interessada e a consolidação dos dados captados á base de dados local. 
Muitas organizações estrangeiras oferecem o serviço de conversão retrospectiva 

de registros catalográficos: redes de serviços cooperativos de biblioteca e empresas 
comerciais. 

Ao analisar os produtos da conversão retrospectiva realizada com instituições que 
trabalham com o formato MARC para a catalogação original de material bibliográfico, 
observa-se que registros gerados em formato da família MARC apresentam algumas 
variações. 

Através da análise de registros bibliográficos obtidos de instituições norte- 
americanas que oferecem o serviço de conversão retrospectiva, verifica-se que se deve 
providenciar a tradução para o português da área de notas e de assuntos (parágrafos 500 

e 600, no Formato MARC e CALCO). Estas informações são geradas na língua do 
catalogador e, sendo destinadas ao usuário, devem estar no idioma falado pelo mesmo. 

Para a inclusão de dados específicos da instituição, como número de chamada, 

número de tombo/registro do material e de exemplares, sigla da coleção e/ou biblioteca 
depositária, os fornecedores de serviços oferecem opções variadas, cabendo à biblioteca 
goiicitante definir a área em que estas informações locais devem ser inseridas. É muito 
importante a definição do uso destes campos pela instituição para que haja padronização 

nos procedimentos. 
Registros catalográficos em formato MARC apresentam, em comparação ao 

formato CALCO, algumas informações localizadas em áreas diferentes. Outros dados 
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não constam do registro CALCO, como: identificadores da biblioteca que efetuou a 
catalogação original, número de classificação de sistemas variados, código indicador da 

última utilização ou atualização do registro, entre outros. Há também variações relativas a 
indicadores (códigos aplicados nas diversas áreas com ações especificas em cada uma 

delas) e delimitadores (subcampos de uma determinada área). 
O desenvolvimento e uso de programas de conversão de dados do formato 

utilizado pela instituição fornecedora dos registros para o da biblioteca solicitante sanará 

este problema. Esta medida possibilita o trabalho com outras fontes de dados para 
realizar a conversão retrospectiva. Atualmente, bases de dados em CD-ROM que 
permitem a captura de registros e a realização de downloading são também instrumentos 

de conversão retrospectiva para bibliotecas que possuem ambiente informatizado. 
As bibliotecas devem investir em novas frentes de atuação com o objetivo de 

atualizar os catálogos on-line, procurando tomá-los completos. Para que isto ocorra, 
deve-se valorizar o desenvolvimento de iniciativas relacionadas à catalogação 
cooperativa, dentre elas a conversão retrospectiva. 

O catalogador não terá sua participação diminuída na manutenção do catálogo 
eletrônico da biblioteca. Ao contrário, na nova concepção de trabalho, bibliotecários 
catalogadores devem voltar-se para a análise dos produtos de conversão retrospectiva 
oferecidos por diferentes instituições, assim como dedicar-se ao estudo, visando a 
integração de registros de diferentes fontes á base de dados de sua instituição. Mais do 

que nunca, a capacidade de julgamento deverá ser colocada em prática por estes 
profissionais. Para a conversão retrospectiva, a análise e opção por este ou aquele 

registro, a avaliação do formato de catalogação utilizado, proporcionará ao catalogador 

um complemento á sua formação profissional, levando-o a conhecer a estrutura interna do 
catálogo on-line de sua instituição. É imprescindível a integração entre o bibliotecário 
catalogador e o de atendimento ao público para que o acesso efetivo á informação torne- 

se real. 

ABSTRACT 

Retrospective conversion allows existing on-line catalogues to be completed, integrating 

manual and automated catalogues, and improving access to information. Access to 
cooperative cataloguing services offered in MARC by Brazilian libraries which adopt 

CALCO (Computer Readable Cataloguing) format facilitates retrospective conversion of 
catalogues. 
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BASES DE DADOS: A METÁFORA DA MEMÓRIA CIENTÍFICA 

Luiz Fernando Sayâo 

RESUMO 

Traça um paralelo entre as formas de incorporação de conhecimento nas bases de 
dados internacionais e o conceito de memória coletiva dentro do âmbito da 
produção científica mundial.Analisa as bases de dados, seus esquemas de 
representação e recuperação, sua seletividade e as barreiras impostas pelas 

linguagens de indexação à ciência produzida no terceiro mundo. Conclui que as 

bases de dados são os repositórios dos conhecimentos consensuais gerados pela 

ciência moderna, constituindo, dessa forma, a memória da ciência oficialmente 

aceita. 

1 A GUISA DE INTRODUÇÃO 

"Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou debilitar, mas também 

para completar o que sabemos de um evento do qual já estamos informados de 
alguma forma, embora muitas circunstâncias nos permaneçam obscuras" 
(HALBWACHS, 1990). 

É com essas exatas palavras que Maurice HALBWACHS inicia seu livro 

publicado postumamente, a Memória Coletiva. Por uma coincidência 

extremamente provocante, é também desta forma, ou melhor, é no estado que 

poderia ser descrito precisamente por essas mesmas palavras de HALBWACHS, 

que um pesquisador, um cientista interroga um banco de dados à procura de 
informações que insiram seu trabalho de pesquisa na ciência feita pelo seu grupo. 

Isto é, ele procura um azimute, um quadro de referências que faça com que ele 
possa reconstruir seu conhecimento sob a luz dos testemunhos dos seus pares e 

orientar o seu trabalho no sentido estabelecido pela comunidade cientifica ou 
acadêmica em que ele está ou deseja estar inserido. 

Este estado transitório, no qual se encontra este pesquisador, é chamado 

por alguns autores da área de Ciência da informação de "estado anômalo de 
conhecimento" (BELKIN, 1980). Ele é caracterizado por um alto grau de 

indefinição em relação ao assunto sobre o qual o pesquisador procura 

informações. O seu próprio desejo de informação é absolutamente nebuloso, 

fazendo com que suas interrogações só consigam se realizar durante o ato da 

busca. O processo de interação com os conhecimentos armazenados na base é 

que estabelece o foco da questão. A percepção do pesquisador sobre o 
conhecimento, fatos e dados armazenados nestes meios eletrônicos, articulados 

* Chefe da Divisão de Tecnologia da informação do Centro de Informações Nucleares, 
CIN/CNEN. Professor Adjunto da Universidade do Rio de Janeiro, UNI-RIO. 
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com os seus próprios conhecimentos, recria cenários de conhecimentos mais 
nítidos. 

WITTGENSTEIN diz no seu Tractatus Logico-Phílosophicus que "a 

dúvida, pois, só existe onde existe uma questão, uma questão apenas onde existe 

uma resposta, e esta somente onde algo pode ser dito". Ninguém interroga uma 

base de dados sobre o que não conhece. Quando um cientista busca informações 
numa base de dados, ele só está querendo validar as suas dúvidas, traduzindo-a 

por questões autenticadas por seus pares, por questões presentes na memória 
coletiva de sua tribo. A resposta já existe. Fundamentar sua questão sobre o que 

já foi estabelecido é uma imposição do método científico, da natureza tribal e 
cumulativa da ciência, sem o que o pesquisador está condenado ao limbo da 

rejeição e do esquecimento, e o seu saber ao descrédito. O que ele busca é 
fundamentalmente enquadrar sua contribuição à ciência comum, consensual. Isto 

não quer dizer absolutamente que os debates e as controvérsias se aniquilam 
diante dessa imposição; quer dizer, sim, que toda discussão, por mais dramática e 
acalorada que seja, está submetida a um ritual, cuja consulta aos antecedentes, à 

memória coletiva comum, é uma das etapas privilegiadas. 
Quando um pesquisador diante de um microcomputador ligado a um banco 

de dados que pode estar em qualquer parte do mundo, vasculha suas estantes 
eletrônicas à procura de informações que definam, completem ou estabeleçam as 

fronteiras do seu trabalho de pesquisa, ele repete o mesmo gesto de quem 

mergulha na memória de seu grupo para reconstruir as lembranças comuns e, 

dessa forma, manter íntegra a sua comunidade. 
Isto nos leva a pensar que as bases de dados, com seus complexos 

esquemas de representação e de recuperação de informação, que hoje encerram 

praticamente todos os testemunhos da ciência moderna, constituem a memória 

consensual desta ciência; a memória eletrônica de que nenhum cientista pode 

prescindir para ordenar e reconstruir seus conhecimentos e onde, 
obrigatoriamente, tem que ter suas contribuições, seus testemunhos inseridos, sob 

pena de não participar dessa memória coletiva e não ser jamais "lembrado", ou 

melhor, citado por seus colegas. 
Talvez pudéssemos pensar nas bibliotecas especializadas cumprindo este 

mesmo papel de memória dos saberes científicos. Mas por mais universal que seja 

seu acervo, ele não consegue reunir todas as obras de uma área do conhecimento 

e sua seletividade está baseada em critérios "domésticos", específicos de uma 
instituição ou um programa. Mas a diferença mais marcante é que as bases de 

dados são suportadas por uma tecnologia que permite a simulação, a ilusão de um 

diálogo, de uma interação em tempo real numa linguagem que está cada vez mais 

próxima das linguagens naturais. Existem as interfaces inteligentes, o hipertexto, 

ajudas sensíveis ao contexto, janelas que criam uma atmosfera conversacional, 

Esta interação pode ser feita de qualquer lugar onde se tenha um microcomputador 

e um telefone. É um gesto solitário do cientista à procura dos seus antecedentes; 

ao passo que a biblioteca interpõe sempre entre o pesquisador e o acervo, 
intermediários, vidraças, catálogos, códigos indecifráveis como são as referências 

bibliográficas. 

É sobre este simulacro da memória coletiva científica engendrado pela 

sociedade pós-industrial, que são as bases de dados e sua relação com os 
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aspectos cumulativo, social e institucional da ciência, que eu gostaria de discutir 

rapidamente neste texto. Especialmente no que diz respeito à contribuição da 

memória virtual ao controle e enquadramento da produção científica, que vão 

desde os limites impostos pelos mecanismos de representação do conhecimento 

até os desvios ideológicos que conduzem deliberadamente à marginalizaçâo 
autores, conhecimentos, fatos não identificados com os padrões da ciência oficial. 

2 A FORMAÇÃO DA MEMÓRIA ELETRÔNICA 

O caráter cumulativo da ciência, que se apropria de uma forma 

rigorosamente seletiva das contribuições de seus pesquisadores, resulta num 

corpo de conhecimento baseado no consenso. Este corpo de conhecimento ó 
representado pela literatura técnico-científica, fruto mais óbvio e mais facilmente 

sujeito à mensuração da atividade cientifica. São os livros, os artigos de revistas, 

08 trabalhos de congresso, as patentes portadoras das inovações tecnológicas, os 
mais autênticos registros da faina diária dos cientistas. 

O crescimento vertiginoso da capacidade de armazenamento de dados em 

meios legíveis por computador - meios magnéticos e, mais recentemente, meios 

óticos - não foi ainda suficiente para tornar viável o armazenamento generalizado 

em computador dos conhecimentos gerados pela atividade cientifica. Esta 
impossibilidade implica que, para se colocar disponível em sistemas on-line, ou 

seja, sistemas que permitam um certo grau de interação, de conversação em tempo 

real, o conhecimento registrado na literatura sofra um processo de tradução, de 
representação, transformando-se em meta-conhecimento. Esta tradução ó 

realizada por intermédio de esquemas simbólicos que descrevem tanto a forma 

física, quanto o conteúdo informacional das obras que estão sendo registradas, O 

que vai ser armazenado nas grandes bases de dados é uma metáfora da 
informação original, é o conhecimento virtual, que só existe em função do seu 

referente, da sua vinculação remota com algum conhecimento real. 

A criação dessas representações é factível via linguagens documentárias, 

que são linguagens artificiais geralmente derivadas da linguagem natural. Essas 
linguagens são chamadas artificiais uma vez que não resultam de processo 

evolutivo e necessitam de regras explícitas para seu uso. Normalmente as 

linguagens documentárias estabelecem uma relação unívoca entre o termo e o 

conceito, isto é, entre o significante e o significado. Cada termo corresponde a um 

conceito do sistema de conceitos da área específica com que se está 
trabalhando. A construção dessas linguagens é um processo complexo e longo 

(GOMES. 1990). 

As linguagens documentárias são, pela sua própria artificialidade, 
extremamente redutoras de significado e só podem cobrir conceitos de um domínio 

específico do conhecimento humano, não havendo, portanto, linguagens 
documentárias gerais. Elas fazem parte dos sistemas de informação, afetando e 

sendo afetada por eles. 
Qualquer linguagem, já se sabe, é uma forma de poder, de dominação. As 

nossas próprias contradições culturais são um exemplo disso. A linguagem 
documentária não é exceção. O poder avassalador, no sentido da ordenação, da 

organização que ela exerce sobre a produção literária, especialmente a científica. 
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é chamado pelo semiólogo Umberto Eco de a Ditadura dos Resumos Esta 
característica é de dramática importância na construção da memória eletrônica da 

ciência, pois o grau de resolução e entendimento dos conhecimentos que ela 

apropria está limitado pela capacidade de representação do código. Mas muita 

atenção: a propriedade redutora de significado dessas linguagens, antes de ser 

uma deficiência, é o sustentáculo da identidade, do poder de ordenação e 
classificação dos quais a ciência não pode prescindir, e é, sobretudo, o canal de 

expressão da ideologia que a ciência suporta. É o seu poder uniformizador, que 

elimina as diferenças desagregadoras, que garante a harmonia na formação das 

diversas memórias possíveis. 

Um exemplo corriqueiro pode deixar mais clara essa relação entre poder 
uniformizador e controlador da linguagem, a ideologia que ela representa e a 

formação da memória eletrônica. Apenas 5% da produção cientifica dos países 

periféricos está presente nas grandes bases de dados internacionais (GAILLARD, 

1989). Nestas bases está representada essencialmente a ciência do primeiro 
mundo e os códigos de representação existentes estão voltados para a 
problemática desses países. Este fato tem grande impacto no armazenamento e 

recuperação de informações e conhecimentos que estão fora do domínio da 

ciência e tecnologia primeiromundistas. Por exemplo: o desejo de incorporar em 

uma base de dados internacional sobre fontes de energia um artigo importante 
sobre o uso de óleo de dendê e de jojoba, produzidos no interior da Bahia, como 
combustível automotivo, em substituição ao óleo diesel, poderá esbarrar na falta de 

termos adequados para a representação correta desses óleos e de sua 
ambientação, resultando em distorções na representação e conseqüentes desvios 

na recuperação. Isto significa que os próprios limites da linguagem documentária 
farão com que sejam preservados a uniformidade e o caráter primeiromundista 

dessa memória eletrônica. Se este artigo chegar um dia a fazer parte dessa base, 

ele dificilmente será recuperado e, como desdobramento, não será citado por seus 

pares; ou, pelo paralelo que traça este texto, não será "lembrado", pois, insisto, os 
limites da linguagem determinam o seu esquecimento na medida em que o 

esquema simbólico utilizado é incapaz de expressar com nitidez o conhecimento 

que ele porta. 
Neste ponto cabe um parêntese. Os processos de exclusão dos 

conhecimentos gerados nos países periféricos da "mainstream science" são ainda 

mais variados. A argumentação sobre a qualidade dos trabalhos, sobre os critérios, 

ou a falta deles, adotados pelos "referees" das revistas, sobre o caráter regional 
dessas publicações, são ciclicamente utilizados como barreiras para incorporação 

desses saberes nas memórias eletrônicas. Sem pensar no reducionismo e na 

ideologia das linguagens de indexação, de uma forma geral, tudo que é escrito 

em outro idioma que não o inglês é desfavorecido pelos mecanismos de coleta das 
bases de dados comerciais. No entanto, muitos estudos põem em evidência que 

uma proporção significativa da pesquisa científica produzida dentro das fronteiras 

dos países em desenvolvimento, em domínios específicos mas pertinentes a 
problemas universais da ciência moderna, são de grande importância tanto para o 

conjunto desses países quanto para a ciência em geral. Temas como energia solar, 

doenças tropicais, agricultura, pecuária são exemplos relevantes. 
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As linguagens documentárias são, em síntese, metalinguagens derivadas da 

linguagem natural, com semântica e sintaxe própria. Dessa estrutura de 
representação simbólica depende, como já foi enfatizado, a formação da memória 

eletrônica e também as suas possíveis partições. Quero dizer com isto que um 

único trabalho científico pode ser incorporado em várias memórias, ou seja, ele 

pode pertencer a várias bases de dados. Os registros em bases de dados distintas 

das várias leituras possíveis de um documento são viabilizados por códigos de 
representação específicos e diferenciados, que interpretam este documento 

através de regras internas de um sistema de informação qualquer. Esses códigos 
possibilitam também que esses trabalhos possam ser "lembrados" por diferentes 

grupos que os valorizem segundo uma ótica própria. É como se um mesmo fato 
estivesse em memórias coletivas de vários grupos e fosse lembrado de forma 

distinta por cada um deles. 
Suponhamos que um pesquisador escreva um trabalho sobre compreensão 

de linguagem natural por robôs. Supondo também que esse trabalho ultrapasse 
todos os filtros de seleção e garanta a sua homologação pela comunidade, ele 

poderá ser incorporado numa base de Inteligência Artificial, onde um vocabulário 
específico fará a representação do seu conteúdo informacional, enfatizando a sua 

ligação com os problemas dessa área; ao passo que, através de um outro código, 

os lingüistas registrarão nas suas bases de dados os fatos sobre Lingüística 
computacional presentes no trabalho e, exagerando um pouco, os pesquisadores 

da área de Robótica fariam uma terceira interpretação. 
Como vimos, um trabalho individual, que faz parte do curriculum vitae, da 

biografia de uma criatura, é submetido a várias interpretações e absorvido por 

memórias de vários grupos. Esta partição é viabilizada pela linguagem. 

Obviamente, os mecanismos de lembrança, isto é, de recuperação e citação, vão 

estar submetidos às mesmas regras dessa linguagem. 
Mas se este trabalho não está em nenhuma memória, não pertence a 

nenhum grupo, não tem existência reconhecida pela comunidade, ele na verdade 

não existe. É só um segredo indecifrável na gaveta e no coração de seu autor. 
HALBWACHS (1990) diz que a memória individual é um ponto de vista da 

memória coletiva. Dentro desta mesma perspectiva, talvez não fosse um exagero 

dizer que um trabalho científico cumpre o mesmo pressuposto. Ainda sobre o 
exemplo acima, poderíamos dizer que um lingüista pode recordar esse trabalho 

apenas pela gramática especial que ele propôs; um pesquisador de inteligência 

Artificial estará atento às formas de representação de conhecimento necessárias à 
representação das regras da gramática proposta; alguém da área de Ergonomia 

tem sua atenção desviada pelos fatores que proporcionam uma melhor interação 
homem-máquina; e os impactos psicossociais serão recordados por um 

pesquisador em Psicologia. 

Mas na verdade, incorporar-se a uma base de dados - na nossa memória 

eletrônica - é a última etapa de todas pela qual deve passar uma contribuição à 

ciência. O ritual se inicia no momento em que o pesquisador determina o escopo 

de seu trabalho, cujos graus de liberdade estão determinados por 
constrangimentos sociais, políticos, econômicos e, como veremos adiante, por 

aspectos mercadológicos. Ao elaborar um projeto de pesquisa, o pesquisador 

deve estar sensível ao fato de que algumas áreas são oficialmente apoiadas pelos 
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órgãos de fomento à pesquisa e que essas áreas já foram previamente definidas e 

somente os projetos que estiverem enquadrados nestes planos receberão aval 

Institucional, recursos e financiamentos dos órgãos de apoio à pesquisa. É o caso 

do PADCT - Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que define 

no país o que os pesquisadores têm de pesquisar. Estes planos cumprem um papel 
importante na estruturação, ordenação e homologação da ciência oficial que estará 

refletidas nas diversas memórias eletrônicas. 

Os autores que logram publicar seus trabalhos em revistas ou em anais de 

eventos considerados importantes para sua comunidade são os que terão 
possibilidade de ter os seus trabalhos incorporados nas bases de dados. Dentro 

dessa perspectiva, o conhecimento selecionado, representado e registrado nas 

grandes bases de dados internacionais constituem a documentação sobre a 

atividade científica oficialmente aceita pela comunidade que a gerou. Essas 

contribuições receberam o endosso, a homologação dos pares e receberam, 

portanto, o direito de pertencerem à memória oficial da ciência. Dessa maneira, as 

bases de dados se constituem na forma mais fiel dos testemunhos dos cientistas. É 

a esta memória eletrônica que os pesquisadores se dirigem em busca dos 
referenciais teóricos para as suas atividades. 

Um outro fator que tem um impacto determinante na construção da memória 

eletrônica é que ela constituí um grande negócio. Um negócio que movimenta 

anualmente milhões de dólares. A informação deixou de ser um bem puramente 

cultural e transformou-se em bem econômico Dessa transformação, que modificou 
totalmente a percepção do valor da informação, apropriou-se o capitalismo, 

engendrando o que chamamos "Indústria da Informação", que tem, em outro plano, 

uma trajetória bastante semelhante à da Indústria da Cultura, no que diz respeito á 

sua incorporação á estrutura capitalista ou pós-capitalista, como querem alguns, e 

à sua definitiva transformação em bem comercializável. 
Qualquer abordagem do fenômeno da informação a partir da perspectiva 

econômica implica em se estar diante de um paradoxo típico do nosso tempo: a 

informação livre, perene e longeva materializando-se em um bem mutável, 

temporal, detentor de valor de troca e situado dentro do espaço de relações de um 

mercado. No contexto da nossa discussão, isto faz com que interesses econômicos 

e mercadológicos entrem na composição da memória eletrônica. 
1 A construção desta memória, como já foi dito várias vezes, depende fortemente 

do poder de representação das linguagens documentárias. De acordo com as 
circunstâncias, elas podem levar ao exagero de fatos e descobertas, como há 

pouco tempo aconteceu com as descobertas de fatos novos sobre a 
supercondutividade ou, mais recentemente, sobre a fecundação de mulheres 

idosas. Mas também promover o silêncio, o esquecimento, como vimos no 

exemplo do óleo de dendê. No entanto, as "zonas de sombras e silêncios" na 

expressão de Michael POLLAK, podem anteceder a linguagem e se instalar 

como desdobramento de outros problemas, principalmente os ideológicos. 

Quantos cientistas no mundo inteiro, por suas posições antagônicas aos 

regimes políticos de suas pátrias, vítimas do totalitarismo, de ditaduras e de 
intransigências, tiveram seus trabalhos de pesquisa impedidos de serem 

divulgados e banidos da memória de sua época. 
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As bases de dados são, pois, a metáfora da memória da ciência que so 

pratica hoje. Elas reúnem os testemunhos de pesquisadores com uma linguagem 

própria, que parece ser mais um instrumento na eterna busca da pedra filosofal da 

ciência, que é a busca da ordem, do enquadramento, da classificação, num mundo 

cada vez mais desordenado e mais entrópico. 

ABSTRACT 

A parallel is drawn between forms of incorporating knowledge into international 
databases and the concept of collective memory in the field of world scientific 

production. This paper analyses databases, their representation and retrieval 

schemes, their selectivity, and the restrictions imposed by indexing languages on 

scientific production in the Third World. It is concluded that databases are 
repositories of the consensual knowledge created by modern science, thus 

constituting the memory of officially accepted science. 
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SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO AUDIO - VISUAL DO CEDOC DO NÚCLEO DE 

RÁDIO E TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA 

Carlos Eduardo Pimentel^ 

RESUMO 

Na televisão comercial, os Centros de Documentação se encontram em estágio 
avançado de desenvolvimento, face à demanda, sempre crescente, do seu pessoal 

técnico e administrativo. Assim, a informação, nos meios de comunicação de massa, 

é considerada recurso indispensável e básico para o desenvolvimento, melhoria e 
crescimento qualitativo dos serviços prestados, contribuindo para o 

estabelecimento de know-how dos trabalhos realizados. Diante dessa realidade, o 

Núcleo de Rádio e Televisão Universitárias-NRTVU, da Universidade Federal de 
Pernambuco-UFPE, está criando um Centro de Documentação-CEDOC, que 

desenvolverá um Sistema de Documentos-SISDOC em microcomputador, incluindo 

uma série de Bases de Dados sobre os materiais especiais do acervo e arquivo 

técnico da Rádio Universitária FM e da TV Universitária O SISDOC irá utilizar o 

software LIGHT BASE (destinado ao Gerenciamento de Bases de Dados Textuais) e 

que tem na pesquisa o seu ponto forte. 

1 INTRODUÇÃO 

Na televisão comercial os Centros de Documentação se encontram em 

estágio avançado de desenvolvimento face á demanda, sempre crescente, do seu 

pessoal técnico e administrativo. 
Assim, a informação, nos meios de comunicação de massa, é considerada 

como um recurso indispensável e básico para o desenvolvimento, melhoria e 
crescimento qualitativo dos serviços prestados 

Diante desta realidade, e considerando que o Núcleo de Rádio e Televisão 

Universitárias-NRTVU, da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, possui uma 

coleção de livros e periódicos, e vários arquivos contendo grande quantidade de 

"slides", discos em vinil, CDs, fitas de vídeo, fitas de audio (cassete e rolo), 

fotografias, recortes de jornais e diferentes matérias jornalísticas, está criando um 

Centro de Documentação-CEDOC que desenvolverá um Sistema de 

^ Professor do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Pernambuco 
Coordenador do Curso de Bacharelado em Turismo da UFPE. Pós-Graduado em Aulomaçflo do 
Bibliotecas e Serviços de Informações. 
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Documentaçào-SISDOC em microcomputador, visando a integração das suas 

atividades, cujas bases serão o armazenamento, a recuperação de informações e a 

localização física dos diversos tipos de documentos que integrarão o seu acervo 

Apesar do crescimento atual da automação das bibliotecas brasileiras, quase 

não há tentativas de desenvolvimento de sistemas automatizados para 

cadastramento e recuperação de materiais especializados (inclusive os 

audiovisuais), como os existentes no Núcleo de Rádio e Televisão da Universidade 

Federal de Pernambuco 

Atualmente existe software para geração de bases de dados em bibliotecas 

Porém, as experiências não incluem bases de dados para materiais especiais em 

arquivos técnicos 

Com isso, o CEDOC está desenvolvendo um Sistema de Documentação- 

SISDOC onde definirá as diversas bases de dados que o comporão de maneira 

otimizada, gerando um sistema simples, para ser utilizado e mantido pelos próprios 

usuários e que possa ser, também, empregado em arquivos técnicos de outras 

instituições e utilizado para fins didáticos em Escolas de Biblioteconomia 

2 SISDOC - SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO DO NRTVU DA UFPE 

O SISDOC - Sistema de Documentação do Núcleo de Rádio e Televisão 

Universitárias-NRTVU da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE é um 

conjunto integrado de bases de dados que utiliza o software LIGHT BASE 

O LIGHT BASE é um software destinado ao gerenciamento de bases de 

dados textuais, possibilitando o armazenamento e recuperação de informações. 

Possui um esquema se segurança que suporta a figura de um administrador, que 

controla toda a utilização das bases de dados, desde o cadastramento de usuários 

e pesquisas até a impressão de relatórios 

No LIGHT BASE é possível a segurança de informações, para impedir que 

bases sejam copiadas para outras instalações. Este recurso é fundamental para 

empresas de venda de informações É a garantia de que suas bases não serão 

utilizadas por usuários nâo-autorizados 

O LIGHT BASE possui uma interface amigável com o usuário, através de 

menus, janelas, auxílio sensível ao contexto e, no caso de campos livres, um editor 

de textos que possui parágrafos justificados, marcação de blocos, busca e 

substituição. 

O LIGHT BASE usa o conjunto caracteres BRASC II, garantindo a 

acentuação interna completa, mesmo trabalhando com equipamento que não a 

possui. Além disso, é um produto 100% desenvolvido em linguagem "C**", que 

oferece nos ambientes MS-DOS, UNIX, VMS e WINDOWS a mesma interface. 

No LIGHT BASE a pesquisa é o ponto forte. Qualquer palavra, valor, data ou 

número cadastrado na base de dados poderá ser pesquisado através de 

argumentos, conectores e qualificadores Estes podem ser combinados entre si, 

levando a uma imediata localização dos registros desejados A pesquisa também 

pode ser efetuada por sufixo, prefixo e mesofixo, usando-se os meta-caracteres e 
ur\» 
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Outra vantagem é que o LIGHT BASE possibilita a utilização de um 
sofisticado recurso para base de dados textual: a pesquisa fonética. Também 
permite a recuperação de qualquer tipo de informação desejada tal como: título 
completo do documento ou qualquer palavra do título, datas, números de referência 
ou de processos, nomes de pessoas físicas ou jurídicas etc. 

As respostas ou registros recuperados no SISDOC Indicarão sempre o 
número da caixa, disco ou fita, bem como a faixa e o time-code inicial e, também, 
onde a informação está guardada e sua localização no acervo (estante, prateleira, 
armário etc). 

Além da visualização dos registros recuperados na tela, as pesquisas podem 
ser impressas. O SISDOC permitirá emitir vários tipos de relatórios tais como: por 

título de documento, por assunto ao qual pertence a documentação, por datas, por 

localização no acervo, por tipos de documentos etc. 

2.1 ESTRUTURA DO SISDOC 
A alimentação das bases de dados que formarão o SISDOC será feita a partir 

de formulários específicos para cada tipo de documento, pois a tela de entrada de 
dados nas bases do Sistema de Documentação será desenhada visando possuir os 
mesmos campos de dados do formulário original. Assim, ganharemos mais agilidade 
no processo de digitação dos dados em microcomputador, sem a necessidade de 
criarmos uma planilha específica para o SISDOC. 

O SISDOC será composto, inicialmente, pelas seguintes bases de dados: 

a) Fita Cassete e) Filme 
b) Fita Rolo f) Fita de Vídeo 
c) CD g) Slide 
d) Disco h) Foto 

Estas bases de dados estarão estruturadas com os campos a seguir. 
a) Fita cassete: Título e Subtítulo, Gravadora, Local, Data, Produtor, Série, 

Número de Fitas, Doador, Duração da Fita, Título da Música ou Programa, 

Interprete, Compositor, Idioma, Faixa, Número da Música / Programa, 
Duração da Música / Programa, Observações, Pistas / Descritores, 
Localização; 

b) Fita rolo: Título e Subtítulo, Gravadora, Local, Data, Produtor, Série, 
Número de Fitas, Doador, Duração da Fita, Título da Música ou Programa, 
Interprete, Compositor, Idioma, Número da Música / Programa, Duração da 

Música / Programa, Observações, Pistas / Descritores, Localização; 

c) CD: Título e Subtítulo, Gravadora, Local, Data, Produtor, Série, Número de 
CDs, Doador, Duração do CD, Título da Música, Interprete, Compositor, 

Idioma, Número da Música, Duração da Música, Observações, Pistas / 
Descritores, Localização; 

d) Disco: Título e Subtítulo, Gravadora, Local, Data, RPM, Produtor, Série, 

Número de Discos, Doador, Duração do Disco, Título da Música, 

Interprete, Compositor, Idioma, Faixa, Número da Música, Duração da 

Música, Observações, Pistas / Descritores, Localização; 
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e) Filme;TítuIo do Documento / Matéria, Data, Duração, Tipo de Bitola, Tipo 

de Cromia, Tipo de Som, Local, Fonte, Programa, Doador, Observações, 

Descrição das imagens da Matéria, Localização; 

f) Fita de vídeo: Título do Documento / Matéria, Data, Sistema, Duração, 

Time Code Inicial, Time Code Final, Fonte, Local, Programa, Doador, Tipo 

de Cromia, Tipo de Som, Tipo de Cópia, Editado, Resumo sobre a Matéria, 

Descrição das Imagens da Matéria, Observações, Localização; 

g) Slide: Título do Documento / Matéria, Tipo de Cromia, Período de 

abrangência, Local, Série, Fotógrafo(s), Doador, Descrição das Imagens 

da Matéria, Observações, Localização; 

h) Fotografia: Título do Documento / Matéria, Data, Tipo de Cromia, Local, 

Programa, Fotógrafo(s), Descrição das Imagens da Matéria, Observações, 

Pasta, Localização. 

3 CONCLUSÃO 

O uso do microcomputador em sistemas de informações vem contribuindo 

muito para o estabelecimento de know-how nos trabalhos realizados, sendo hoje 

uma realidade, que gera benefícios e vantagens, tanto para a organização como 

para o profissional. 

As vantagens para a organização, entre outras, são as seguintes: 

a) economia de mão-de-obra dedicada à organização, cadastramento, 
recuperação e localização de informações, suavizando o problema crônico 

de limitação de recursos nesta área; 

b) melhoria sensível na prestação de serviços aos usuários, na 
medida em que, como nossa experiência profissional demonstra, o uso de 

novas e avançadas técnicas incrementou a qualidade e rapidez dos 

serviços prestados. 

As vantagens para o profissional são as seguintes, entre outras: 

a) valorização do seu trabalho na organização e no mercado de trabalho; 

b) atualização e condição para um melhor desenvolvimento técnico e 

profissional. 

Com isto o profissional, o analista de informações, ficará mais rico em 

possibilidades e perspectivas para o seu desenvolvimento. 

Além de sua formação tradicional, esse profissional deverá receber, também, 

treinamento na área de informática, especialmente na área de microinformática. 

Acreditamos que a incorporação do uso do microcomputador às ferramentas 

tradicionais da Biblioteconomia e da Ciência da Informação terá como resultado 

final um efeito sinérgico benéfico para a solução dos grandes problemas e desafios 
administrativos e técnicos neste final de século. 
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ABSTRACT 

Commercial television companies have highly developed documentation centres to 

meet the ever-increasing demands of their technical and administrative staff. In mass 

communication media, information is considered to be a basic, indispensible 

resource for the development and improvement of services, and as supplying know- 

how for their activities. In the face of this reality, the University Radio and Television 

Centre (NRTVU) of the Federal University of Pernambuco (UFPE) is setting up a 

documentation centre (CEDOC) which will develop a computerized system 

(SISDOC), including a number of databases for special archive matehal and the 

technical archives of Rádio Universitária FM and TV Universitária. SISDOC will use 

LIGHT BASE software (designed for managing text databases), which is especially 

useful in research. 
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RESUMO 

Este trabalho consiste na descrição da análise ergonômica da tarefa de acesso às 

bases de dados, on line, na Biblioteca Universitária da Universidade Federal de 

Santa Catarina, fornecendo os elementos utilizados na elaboração de um sistema 

de ajuda ergonômica, em hipertexto, para o acesso às bases Libros, do Consórcio 

ISTEC, em língua portuguesa. 

1 INTRODUÇÃO 

NO INÍCIO ESTÁ O FIM 

A melhor forma de realizar algo é definir 

sua finalidade essencial. 

Não procure um hospital quando só 

precisa de informação sobre saúde. 

Para todo problema existem muitos 

"como", mas somente um "o quê". O "o 

quê" deve preceder as soluções 

propostas. (WURMAN, 1991) 

' Grupo Via Expressa 
Coordenador do Grupo Via Expressa 
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Escutamos freqüentemente que estamos vivendo na "era da informação" 
mas, paradoxalmente, nos sentimos cada vez mais distantes daquilo que 
realmente buscamos: uma informação precisa sobre um assunto preciso. 

Com a revolução tecnológica temos, a cada dia, um novo produto sendo 
oferecido pelos "produtores de informação" aos "usuários ávidos". Entretanto, como 
selecionar todo esse material? 

As bibliotecas têm cumprido de certa forma o papel de guias nesta busca 

incessante. Todavia, seus serviços têm sido, muitas vezes, subutilizados. É o que 
observamos no caso específico das bases de dados. 

Atualmente, a Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa 

Catarina/UFSC passa por essa situação, ou seja, existe um serviço de acesso às 
bases de dados, que está sendo pouco utilizado pela comunidade acadêmica. 

Esse fato ocorre em virtude de não existir um conhecimento prévio, por boa parte 
dos usuários, das estratégias necessárias para se beneficiar desse serviço. 

O tema do presente trabalho — Proposta de um sistema de ajuda para 
acesso otimizado às bases de dados do Consórcio ISTEC — veio ao encontro de 
uma demanda real da Biblioteca Universitária/ UFSC. 

Esse estudo teve por objetivos; 
a) realizar uma análise ergonômica do acesso às bases de dados para a 

obtenção de documentos eletrônicos na Biblioteca Universitária/UFSC; 
b) fornecer, a partir desta análise, subsídios para a elaboração de um 

sistema informatizado de ajuda para acesso otimizado ás bases de dados 
do Consórcio ISTEC, permitindo o acesso ao serviço por um número 
maior de usuários, de forma autonôma. 

A tecnologia de hipertexto foi útil para a elaboração desse sistema, 
disponibilizando, assim, a cada usuário, o acesso de maneira independente, em 
terminais remotos ou locais, bem como a realização de treinamentos específicos, 

direcionados aos usuários das bases de dados do ISTEC. 
Delimitações para a realização do trabalho: 
a) para elaboração e conclusão do sistema de ajuda, os nove integrantes do 

grupo trabalharam desde o início de dezembro/95 até março/96. 
b) a perspectiva de análise foi qualitativa , pois o período dedicado à coleta 

de dados no posto de trabalho - Seção de Referência da Biblioteca 

Universitária/UFSC- coincidiu com as férias de verão da universidade. 
Além deste fator condicionante, a biblioteca, em janeiro, sofreu um sinistro 

decorrente das chuvas intensas, impossibilitando o acesso ao posto de 
trabalho e aos usuários. 

c) foram selecionadas as bases acessadas através da Libros do Consórcio 

ISTEC^ em função desta base oferecer documentos eletronicamente, sem 
custos para usuários vinculados às instituições consorciadas. 

d) a forma utilizada para a análise da tarefa foi o Método de Análise 

Descritiva (MAD), versão 1995. 

1. LIBROS: Sistema de bibliotecas on-line da Biblioteca Geral do Novo México, que contém o 
acervo de bibliotecas ibero-americanas que disponibilizam seus acervos para consulta e obtenção 
de documentos. 
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2 HIPÓTESES 

O conhecimento das estratégias de busca que implicam linguagens 

estruturadas utilizadas para o acesso e a pesquisa em bases de dados, assim 

como a performance das redes que suportam este acesso, foram os pressupostos 

norteadores da elaboração das seguintes hipóteses: 

a) o usuário não está familiarizado com o conceito, o uso e os recursos de 

bases de dados, seus produtos e serviços; 

b) o usuário utiliza, superficialmente, os recursos da Internet; 

c) os conceptores da infra-estrutura dos sistemas de acesso a bases de 

dados parecem não considerar a carga cognitiva que esta infra-estrutura 

exige do usuário para o alcance de seus propósitos; 

d) um sistema de ajuda para acesso otimizado às bases de dados pode 

ser concebido ergonomicamente, baseado no conhecimento das 

necessidades dos usuários, tendo em vista facilitar o acesso a bases de 

dados e a obtenção do documento físico. 

3 MÉTODO DE TRABALHO PARA A ANÁLISE ERGÔNOMICA 

A avaliação ergonômica da tarefa de acesso a bases de dados foi realizada 

seguindo as seguintes etapas: análise da demanda, análise da tarefa e análise da 

atividade. A tarefa-objeto não tinha sido ainda implantada na BU-UFSC e, além 

disso, não havia prescrições a serem seguidas. Tratava-se, portanto, de uma 

tarefa informal. 

As ferramentas utilizadas nas diferentes etapas do trabalho foram; 

=> Na análise ergonômica 

• questionários; 

entrevistas informais (gravadas em áudio ou não); 

■ filmagens; 

• observações; 

• mad. 

=> Na elaboração do modelo conceituai 

• mad; 

• Critérios ergonômicos preliminares; 

=> Na implementação do sistema de ajuda 

• linguagem HTML; 

páginas de VWVW; 

• critérios ergonômicos condicionados pelo ambiente. 

3.1. ANÁLISE DA DEMANDA 

A demanda inicial do trabalho partiu do Consórcio ISTEC, que solicitou á 

Biblioteca Universitária da UFSC a implantação de um serviço de informação e 

obtenção eletrônica de documentos através do acesso às bases de dados do 

próprio consórcio. 
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3.1.1 Identificação dos Parceiros Sociais 

O primeiro parceiro social foi o ISTEC. Consórcio fundado em 1990 para 
suprir as necessidades de melhoria da educação em áreas técnicas e para prover 

mecanismos para compartilhar informações. Tendo como objetivos contribuir para 
uma educação atualizada em ciência e tecnologia para todos os participantes do 

Consórcio, estimular a pesquisa internacional, desenvolver projetos, oferecer 
meios para a transferência de tecnologia e promover a cooperação internacional. 

Com relação aos projetos, merece destaque o Projeto Bibliotecas, ao qual 
nosso trabalho está relacionado. Esse projeto visa a integração das bibliotecas de 

todas as instituições participantes do ISTEC. O projeto tem como objetivos a 

modernização da transferência de documentos, a expansão da disponibilidade 

eletrônica de materiais de pesquisa, a atualização e o treinamento de profissionais 
e usuários das bibliotecas. A transmissão de documentos para essas bibliotecas é 

feita através do software denominado ARIEL. 

O apoio e a aprovação do ISTEC foram obtidos por uma das partipantes do 
grupo responsável pela Proposta de um sistema de ajuda para acesso otimizado às 

bases de dados do Consórcio ISTEC, igualmente representante deste Consórcio 
na UFSC. 

O segundo parceiro social envolvido neste trabalho foi a Seção de 
Referência da Biblioteca Universitária^. As chefias desta seção e divisão foram 
devidamente comunicadas a respeito dos objetivos deste trabalho. 
O terceiro parceiro social foi a Divisão de Informática^ da Biblioteca Universitária, 
em função do suporte dado a todos os serviços automatizados da biblioteca. 

Os usuários do serviço de acesso às bases de dados foram igualmente 
parceiros sociais, determinando a demanda e os direcionamentos das prioridades 
na estruturação da tarefa e das atividades a ela relacionadas. 

3.1.2 Fontes de Informação 

As informações foram obtidas a partir de: 
a) relatórios de avaliação de desempenho do exercício de 1995 da Divisão 
de Informática e da Seção de Referência; 
b) relatório de viagem - Assembléia Geral do ISTEC - Ibero-American 

Science and Technology Education Consortium - 26/11/1993; 
c) relatório de viagem - V Assembléia do ISTEC e Primeira Jornada em 

Eletrônica e Informação Aplicada -13 a 17/11/1995. 
Também foram considerados os depoimentos: 
a) da representante e interlocutora na UFSC do Consórcio ISTEC 

(Bibliotecária-documentalista da Divisão de Infomática da Biblioteca 

Universitária da UFSC — responsável pelo planejamento, treinamento e 

confecção dos manuais para suporte das atividades informatizadas da 

BU/UFSC); 

No relatório das atividades da Seçâo de Referências (anexo 2) encontram-se informações sobre a estrutura, 
serviços e dados estatísticos relativos ao ano de 1995 nesta seçâo. 

O anexo 3 contém as informações relativas à Divisão de Informática da BU/UFSC no exercício de 1995. 
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do chefe da Divisão de Informática da Biblioteca Universitária da UFSC, 

responsável por todo o processo de automação da BU/UFSC; 
b) dos usuários do sistema no posto de trabalho: o Coordenador do Curso 

de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Brasileira (DLLV/CCE), 

um aluno de pós-graduação, uma funcionária do HU/UFSC e uma 

bibliotecária da Seção de Referência da BU/UFSC; 
c) dos usuários do sistema em situação simulada; duas alunas de pós- 

graduação - uma das alunas simulou ser uma usuária leiga na tarefa e em 
informática. 

3.2 ANÁLISE DA TAREFA 

Para a realização da análise da tarefa foram feitas observações através de 

filmagens, gravações e aplicação de questionários a usuários do serviço de 
acesso de bases dados da BU/UFSC. 

A partir dos dados obtidos, o formalismo MAD foi utilizado na análise da 

tarefa. Segundo SCAPIN e PIERRET-GOLBREICH, (apud SEBILOTTE,1995), 

o MAD oferece uma extensão do conceito-chave de hierarquia (no sentido de parsing 
estrutural) de níveis de abstração, usando gráficos de tempo e lógica dos objetos, do mais 
geral (raiz) ao mais específico (ramos de tarefas, exemplo, tarefas elementares). Além 
disso, uma estrutura baseada no objeto é escolhida para oferecer conhecimentos 
procedurais e declaratives; cada objeto é uma entidade independente, a qual corresponde 
às necessidades de representação das entidades conceituais significativas para o usuário. 
No MAD os principais conceitos usados são tarefa-objeto, ação e estrutura, 

3.2.1 Usuário 

Conforme foi relatado na introdução, circunstãnicas adversas limitaram a 

investigação junto aos usuários. Por isso, optamos por uma análise qualitativa, 

elencando apenas oito usuários em situação real e simulada de pesquisa. Nossa 

observação e coleta de dados referentes á busca de informação e documentos nas 
bases de dados realizou-se no posto de trabalho — Seção de Referência da BU 

— e na sala da Divisão de Informática da BU. 

Consideramos dois usuários-tipo; usuário bibliotecário e usuário não- 

bibliotecário (cf. quadros 1 e 2). Outras variáveis poderão ser consideradas em 
futuros trabalhos. 

3.2.1.1 Identificação dos usuários 

Usuários bibliotecários 

Média de idade: 38 anos 

Sexo: feminino - 2 informantes 

Formação: Bacharel em Biblioteconomia (2 informantes) 

Média do tempo de serviço: 14 anos 

Usuários não-bibliotecários 

Média de idade: 33 anos 

Sexo: masculino - 3 informantes 

feminino - 3 informantes 
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Atividades exercidas (profissional e/ou acadêmicas)^ 

Alunos de pós-graduação - 4 informantes 

Professores - 3 informantes 

Funcionários - 2 informantes 
As áreas de conhecimento representadas pelos informantes (bibliotecários e 

não-bibliotecários) foram as seguintes: 
a) Biblioteconomia, 

b) Ciências da Computação, 

c) Educação, 

d) Enfermagem, 
e) Engenharia de Produção (Ergonomia), 

f) Engenharia Elétrica, 

g) Letras. 

3.2.1.2 Caracterização dos usuários 

QUADRO 1 -USUÁRIO BIBLIOTECÁRIO 

Bibliotecária 1 Bibliotecária 2 

Nível de conhecimento em informática experiente experiente 

Treinamento em informática sim não 

Treinamento no acesso à base de dados sim sim 

Treinamento no acesso e uso da 

Internet 

sim sim 

Treinamento em indexação sim não 

Proficiência em outros idiomas inglês *** 

francês * 

espanhol * 

inglês * 

*** nível avançado 

** nível intermediário 

* nível básico 

■*. Uma informante acumula as seguintes atividades: aluno de pós-graduaçâo, professora e funcionária e um 
informante atua, ao mesmo tempo, como professor e funcionário. 
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QUADRO 2 - USUÁRIO NÂO-BIBLIOTECÁRIO 

usuário 1 usuário2 usuário 3 usuário 4 usuário 5 usuário 6 

Conhecimento enn informática experiente experiente expert experiente nenhum nenhum 

Treinamento no acesso e uso da 

Internet 

sim sim sim sim nenhum nenhum 

Acesso à base de dados sim sim sim sim não não 

Conhecimento prévio do serviço de 

acesso à base de dados da BU/UFSC 

sim não sim sim não não 

Utilização das bases de dados da 

BU/UFSC 

sim sem 

resposta 

sim sim sim [1] sim [1] 

Proficiência em outros idiomas francês*** 

espanho** 

inglês* 

inglês*** 

espanhol* 

inglês*** 

francês* 

espanhol* 

francês*** 

espanhol* 

inglês* 

espanhol* inglês** 

espanhol** 

*" nível avançado [1] Estes informantes utilizaram a base de 
**nível intermediário dados, mas a pesquisa foi efetivamente 
*nível básico realizada pela bibliotecária! 

3.2.2 Compreensão da atividade pelo Método de Análise Descritiva (MAD) 

T.O OBTER DOCUMENTAÇÃO ELETRONICAMENTE SOBRE TEMA DE INTERESSE 

Estado Inicial: Tema; 

Áreas abrangidas pelo tema. 

Pré-Condições: Ter o tema definido e saber com quais áreas do conhecimento 
o tema se relaciona. 

Objetivo: Fornecer aos usuários da Biblioteca Universitária informações 

e documentos referentes a temas de seu interesse, através de 

meios informatizados. 

Estado Final: Documento Eletrônico; 

Informação referente ao Tema. 

Pós-Condições: Pesquisa realizada com obtenção de informações ou do 
documento desejado. 

T.1 IDENTIFICAR AS FONTES DE INFORMAÇÃO PARA OBTER O DOCUMENTO DESEJADO 

Estado Inicial: Tema; 

Áreas abrangidas pelo tema. 

Pré-Condições: Ter o tema definido e saber com quais áreas do 
conhecimento tema de relaciona. 

Objetivo: Identificar as Bases de Dados onde o tema poderá ser 
encontrado. 

Estado Final: Bases de Dados. 

305 



5.14 

Pós-Condições: Ter definido a(s) Base(s) de Dados em que se encontra o 

tema desejado. 

T.1.1 OBTER INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ISTEC E SUAS BASES DE DADOS 

Estado Inicial: 

Pré-Condições: 

Objetivo: 

Estado Final: 

Pós-Condições: 

Tema; 
Áreas abrangidas pelo tema. 

Ter o tema definido e saber com quais áreas do conhecimento 
o tema se relaciona. 

Dar ao usuário informações gerais sobre o ISTEC, suas Bases 

de Dados e em quais Bases devem ser encontrados os 

documentos desejados. 

Bases de Dados. 

Ter definido a(s) Base(s) de Dados em que se encontra o tema 

desejado. 

T1.1.2.1 CONHECER OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO ISTEC 

Estado Inicial: 

Pré-Condições: 

Objetivo: 

Estado Final: 

Pós-Condições: 

Tema; 
Áreas abrangidas pelo tema. 

Ter o tema definido e saber com quais áreas do 
conhecimento o tema se relaciona. 

Apresentar ao usuário as Bases de Dados FIRST SEARCH 

e LIBROS. 
Bases de Dados. 

Ter definido a(s) Base(s) de Dados em que se encontra o tema 

desejado. 

T.2 OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMO ACESSAR AS BASES DE DADOS 

Estado Inicial: 

Pré-Condições: 

Objetivo: 

Estado Final 

Pós-Condições: 

Base de Dados. 

Ter conhecimento sobre qual Base de Dados deverá ser 

acessada. 

Ensinar ao usuário como será o acesso ás Bases de Dados 

FIRST SEARCH e LIBROS. 

Base de Dados. 

Ter conhecimento sobre como acessar a Base de Dados 
desejada. 

T.3 PESQUISAR DOCUMENTOS NA BASE DE DADOS DO ISTEC (GUIADO OU 

NÃO PELA BIBLIOTECÁRIA) 

Estado Inicial: Tema; 
Área(s) abrangida(s) pelo tema; 

Base de Dados. 

Pré-Condições: Ter o tema definido, saber com quais áreas do 
conhecimento o tema se relaciona, em qual Base de 
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Objetivo: 

Estado Final: 

Pós-Condições'. 

Dados ele se encontra e como acessar essa Base de 
Dados. 
Obter os documentos desejados através da navegação 

pelo sistema. 

Documento Eletrônico; 

Informações referentes ao tema. 
Pesquisa realizada, com obtenção de informações ou do 

documento desejado. 

T.3.2 PESQUISAR DOCUMENTOS NA BASE DE DADOS LIBROS 

Estado Inicial: 

Pré-Condiçôes\ 

Objetivo: 

Estado Final: 

Pós-Condições: 

Tema; 

Área(s) abrangida(s) pelo tema; 
Base de Dados LIBROS. 

Ter o tema definido, saber que ele é encontrado na Base 

de Dados LIBROS e saber como acessá-la. 
Obter os documentos desejados através de navegação pelo 

sistema. 

Documento Eletrônico; 

Informações referentes ao tema. 
Pesquisa realizada com obtenção de informações ou do 

documento desejado. 

T.3.2.1 OBTER CONEXÃO DE REDE COM A BASE DE DADOS LIBROS 

Estado inicial: 

Pré-Condições: 
Objetivo: 

Estado Final: 

Pós-Condições: 

Base de Dados LIBROS. 

Saber como acessar à base de Dados LIBROS. 

Estabelecer conexão de rede com a Base de Dados 

LIBROS. 
Base de Dados LIBROS. 

Ter-se estabelecido conexão com a Base de Dados LIBROS. 

T.3.2.2.1 ENTENDER A TELA INICIAL DA BASE DE DADOS LIBROS 

Estado Inicial: 

Pré-Condições: 
Objetivo: 
Base 

Estado Final: 

Pós-Condições: 

Base de Dados LIBROS - Tela inicial. 
Ter-se estabelecido conexão com a Base de Dados LIBROS. 

Dar ao usuário uma explicação geral sobre a tela inicial da 

de Dados LIBROS e como se dará prosseguimento à nave- 
gação pelo sistema. 

Base de Dados LIBROS - Tela inicial. 

Após a compreensão da tela, estar apto a selecionar uma das 
opções para prosseguir com a pesquisa. 

T.3.2.2.2.1 PROCEDER A PESQUISA ATRAVÉS DA OPÇÃO "W" 

Estado Inicial: Base de Dados LIBROS - Tela W1. 

Pré-Condições: Na tela inicial, ter-se selecionado a opção "W". 
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Objetivo: Proceder a pesquisa através da opção "W". 
Estado Final: Base de Dados LIBROS - Tela W3. 

Pós-Condições: Ter-se realizado a navegação pelas três telas da opção 
"W". 

4 DEFINIÇÃO DA METÁFORA 

São utilizadas, normalmente, três tipos de metáforas para a idealização de 

páginas na WWW: 

a) Metáfora da árvore: Apresenta o assunto dividido em níveis e subníveis 
hierárquicos; 

b) Metáfora do mapa: Constitui-se de uma planta baixa de uma casa virtual, 

que pode existir ou não, no mundo real. Cada divisão da casa aloja um 

conjunto de documentos (imagens, textos etc.), comuns e pertencentes a 

uma mesma categoria; 

c) Metáfora do livro: Veicula o assunto através de elementos que, 

normalmente, compõem um livro: folha de rosto (home page), sumário, 

introdução, capítulos, notas de rodapé etc. 

Nossa opção para a idealização das páginas na WWW foi a metáfora do 

livro, pois desta forma o usuário pouco experiente em informática estará diante de 
um contexto mais familiar, ainda que metaforizado. 

O fato da BU/UFSC ser um parceiro social para a execução da tarefa-objeto 
corrobora a pertinência do uso do livro enquanto metáfora. 

4.1 ESTILOS DE OBJETO 

Devido ao fato dos objetos de interface já estarem, previamente, definidos 
pelo browser escolhido e, uma vez que a análise do browser não foi nosso objeto 
de estudo, não tecemos considerações sobre os estilos de objeto. 

5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AJUDA 

i. Páginas na WWW (em anexo) 

ii. Critérios ergonômicos utilizados para a concepção das páginas 

Existem várias versões da linguagem HTML - í-iypertext Markup Language 
(HTML, HTML+, HTML 2.0, HTML 3.0 E EXTENSÕES DO HTML). Levando em 

conta este fator, optamos pela versão da linguagem HTML 2.0, de maior 

compatibilidade com os diferentes browsers^ existentes hoje no mercado, 
atingindo, assim, um maior número de usuários. 

^ o browser tem a tarefa de fornecer um apontador para uma parte da informação (URL) e acessa 
aquela parte da informação ou opera aquele apontador. Em documento hipertexto isto significa um 
diálogo com o servidor através do protocolo HTTP. 
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CONDUÇÃO 
A qualquer momento o usuário sabe onde está pela visualização da barra 

de título, como também pode retornar ao início através dos links que compõem o 

sumário. O usuário pode, igualmente, verificar suas ações anteriores pelo histórico 
das telas visitadas, através da opção Go, na barra de menu. 

PRESTEZA 

Há um título para cada tela, permitindo ao usuário orientar-se quanto ao 
estado ou o contexto. 

AGRUPAMENTO / DISTINÇÃO POR FORMATO 

Foi respeitado este critério para que o usuário possa identificar e 

discriminar itens e sub-itens pelo corpo, estilo e fonte. 

DISTINÇÃO POR LOCALIZAÇÃO 
No final de cada página o usuário tem a opção de retornar ao sumário. Este, 

por sua vez, facilita ao usuário a localização da informação. 

FEEDBACK IMEDIATO 

É fornecido em parte pelo browser {netscape, linxs...), assim como pelos 

links do próprio sistema. 

LEGIBILIDADE 

O contraste fundo/letras é controlado pelo browser, assim como o corpo e o 

estilo da fonte na versão utilizada. É importante salientar que se o usuário usar a 

configuração padrão o contraste fundo/letras estará sendo respeitado. 

CARGA DE TRABALHO 

Procurou-se reduzir a carga perceptiva exigida do usuário (cf. densidade 

informacional). 

BREVIDADE 

As páginas foram concebidas contendo no máximo três telas completas, 

correspondentes a dois toques page down. A informação está estruturada em 
forma de numeração progressiva. 

CONCISÃO 
Os nomes escolhidos para os títulos de menu e frases são significativos, 

exigindo do usuário menor tempo de leitura. 

AÇÕES MÍNIMAS 

Levando em conta o conhecimento dos usuários, encontram-se disponíveis 
atalhos de acordo com suas respectivas necessidades. Por exemplo: o usuário 

experiente e com fluència na língua inglesa não precisa passar pelas telas de 

tradução. 
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DENSIDADE INFORMACIONAL 
No caso específico deste critério, não possuímos condições de afirmar se 

ele foi atendido ou não. No entanto, houve um cuidado quanto à dosagem de 

informação disponibilizada em cada tela, conforme já evidenciado pelos critérios 
acima observados. 

CONTROLE EXPLÍCITO 
A linguagem HTML é interpretada pelo browser e este é quem determina o 

controle. 

AÇÕES EXPLÍCITAS DO USUÁRIO 

Existem diferentes caminhos que o usuário pode percorrer dependendo da 
sua opção. O usuário com alguma fluência em inglês, por exemplo, pode em um 

determinado momento ler as telas traduzidas ou não. 

CONTROLE DO USUÁRIO 

O usuário não se perde na navegação do sistema, na medida em que o 

título do link corresponde ao título do seu hipertexto. Outra opção que o usuário 

tem a qualquer momento é voltar para o sumário, interrompendo a navegação. 

ADAPTABILIDADE 

O sistema permite fazer uma simulação do processo de busca e para o 

usuário iniciante há uma explicação de cada passo da busca. 

FLEXIBILIDADE 

O sistema de ajuda respeita o nível de experiência dos usuários. Utilizando- 
o com certa freqüência, o usuário iniciante poderá melhorar sua performance no 

acesso às bases de dados em situação real. 

CONSIDERAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Pela apresentação das informações, cada tipo de usuário tem uma 

compreensão das mensagens contidas nas bases. Desta forma, buscou-se 
elaborar um sistema de ajuda que atende desde o usuário iniciante (pouco 

experiente) até o usuário expert (com grande experiência). 

HOMOGENEIDADE / CONSISTÊNCIA 

O tipo de configuração é homogêneo, uma vez que o corpo e o estilo da 
fonte são idênticos nos diversos contextos em que se apresentam. Itens, sub-itens 
e textos respeitam uma padronização; a tela de simulação da navegação do ISTEC 

conserva as mesmas características originais. 

SIGNIFICADO DOS CÓDIGOS E DENOMINAÇÕES 
Os nomes usados nos links são objetivos e significativos, evitando com isso 

uma perda de tempo com o desvio na navegação. 
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COMPATIBILIDADE 
Tendo em vista que este é um dos principais critérios a serem observados 

no momento da concepção de qualquer sistema, priorizamos a utilização da 

linguagem HTML 2.0 para atender a um maior número de usuários. Para se 
manter a compatibilidade com outros browsers {linxs, etc.), que não fazem leituras 

gráficas, não foram empregados recursos gráficos (fundo de tela, ilustrações etc.). 

6 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Cerca de mil horas foram utilizadas, no decorrer de quatro meses 

(dezembro/95 a março/96), para a elaboração deste trabalho. Estas horas foram 
preenchidas por 53 encontros do grupo, além de atividades individuais de estudo 
e preparação de material. 

7 CONCLUSÃO 

7.1 RETOMADA DOS OBJETIVOS 

De acordo com SEBILLOTTE (1995) «os dados a serem obtidos a partir dos 

operadores humanos (usuários potenciais do sistema) e analisados são aqueles 
que são necessários para a descrição da tarefa e para os objetivos de aplicação 

almejados.» 
Tendo em vista que nossa análise ergonômica se realizou a partir de uma 

tarefa informal, nossa tarefa-objeto não foi, portanto, similar às descritas na 

literatura básica consultada. Mesmo assim, aceitamos o desafio que o ineditismo 

nos oferecia. 

Como resultado, atingimos nossos objetivos: 

a) realizamos uma análise ergonômica do acesso ás bases de dados para 
obtenção de documento na BU/UFSC e passamos a ter elementos 
definidores da tarefa prescrita (cf. itens 3 e 4); 

b) construímos um sistema de ajuda para acesso otimizado às bases de 

dados do Consórcio ISTEC (cf. item 5). 

7.2 RETOMADA DAS HIPÓTESES 

As dúvidas dos usuários não-bibliotecários indiciaram um desconhecimento, 
total ou parcial, sobre bases de dados, relativo; 

a) à conceitualização; 

b) ao uso e aos recursos; 

c) aos seus produtos; 

d) aos seus serviços. 

Os usuários não-bibliotecários com certa experiência (conhecimento de 
acesso à base de dados e/ou informática) fizeram sua indagações específicas de 

acordo com as suas dificuldades, durante o acesso supervisionado pela 

bibliotecária — em situação real ou simulada. Já os menos experientes delegaram 
toda a pesquisa à bibliotecária, interpelando-a a respeito de aspectos mais gerais. 
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Dos oito usuários informantes, apenas três (uma usuária bibliotecária e dois 
usuários não-bibliotecários) demonstraram grande familiaridade com os recursos 
da Internet. Os demais usuários justificaram a sua pouca habilidade frente á 

Internet pelos seguintes fatores; 

a) falta de conhecimento sobre os recursos da Internet; 

b) treinamento inadequado ou pouco eficiente; 

c) proficiência insuficiente em língua inglesa; 

d) limitações da infra-estrutura da rede. 

Ao observarmos as diferentes linguagens e estratégias de busca que 
devem ser manipuladas pelos usuários para o acesso às diferentes bases de 

dados, percebemos a necessidade de se averiguar com cuidado qual carga 

cognitiva é exigida para a realização da tarefa. Uma sobrecarga cognitiva 

identificada é a decodificação obrigatória da língua de concepção do sistema, que 
além de atender ao falante nativo deve dar conta da globalização da informação, 

geralmente em língua inglesa. 
Entretanto, nos países em vias de desenvolvimento, o domínio de uma 

segunda língua esbarra em problemas de ordem educacional, uma vez que os 

falantes nativos já apresentam, muitas vezes, dificuldades em se expressar em 

seu próprio idioma. 

Tendo em vista atender a um maior número de usuários de língua 
portuguesa foi concebido um sistema de ajuda para acesso otimizado às bases de 

dados do Consórcio ISTEC . Para tanto, uma análise ergonômica da demanda, da 
tarefa e da atividade foi realizada utilizando o formalismo MAD e os seguintes 

critérios ergonômicos priorizados: compatibilidade e condução. 

7.3 TEMAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

No decorrer do trabalho, alguns problemas apresentados pelos usuários na 

execução da tarefa demonstraram a necessidade de um maior aprofundamento na 

avaliação do processo interativo homem-máquina. Para este fim, arrolamos os 

seguintes temas: 
a) Linguagem de busca: segundo a definição de GARDIN (1973) " é um 

conjunto de termos providos ou não de regras sintáticas, utilizados para 
representação do conteúdo de documentos técnico-científicos, com fins 

de classificação ou busca retrospectiva de informações." Este tema é 
problemático, na medida em que há um conhecimento deficiente dos 

usuários em linguagens de busca (como os assuntos são indexados nas 

bases, palavras-chave ou descritores em linguagem documentária ou 

não); 
b) análise ergonômica do posto de trabalho: foram identificados problemas 

no atendimento na seção de referência, justificando, assim, a realização 

de uma análise completa neste posto de trabalho, para adequá-lo às 
necessidades dos usuários; 

c) testagem do sistema de ajuda proposto em situação real, com número 
expressivo de usuários; 

d) ajuste do sistema de ajuda: após a testagem em situação real, alterações 

serão necessárias; 

3U 



5.14 

e) ampliação do sistema de ajuda a outras bases de dados ; 

tradução do sistema de ajuda proposto para os idiomas espanhol e francês. 

ABSTRACT 

This paper describes an ergonomic analysis of the task of access to on-line 

databases in the Library of the University of Santa Catarina (UFSC), providing 

information to construct a Portuguese-language Help programme in hypertext to 
facilitate access to ISTEC's Libros database. 
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METODOLOGIA DE COLETA DE DOCUMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE 

BASES DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS 

Maria Betânia Monte Alto Lambert* 

Selma Chi Barreiro* 

RESUMO 

É feita uma descrição detalhada das etapas que compõem o processo de coleta de 

documentos para a formação de bases de dados bibliográficos. Chama-se atenção, 
dentro da metodologia, para dois fatos: o desdobramento das fontes e a repetição, 

sendo desdobramento a identificação de várias outras fontes a partir de um único 

documento e repetição a possibilidade de identificação de fontes já selecionadas. 
Os arquivos necessários para o controle adequado das informações coletadas, bem 

como o conteúdo de cada um deles são apresentados. 

1 INTRODUÇÃO 

O trabalho de coleta de documentos para a produção de bases de dados 
bibliográficos é pouco conhecido no Brasil. São poucas as organizações brasileiras 

que têm essa experiência e se pesquisarmos a literatura brasileira publicada muito 

pouco encontraremos sobre o assunto. 

O Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CIN/CNEN) tem uma longa experiência na coleta de documentos para a 

produção da base de dados INIS na área de Energia Nuclear. Recentemente, o CIN 

passou também a fazer a coleta de documentos para alimentar a base de dados 

ENERGY, que inclui todas as fontes de energia. 

É objetivo deste nosso trabalho registrar essa experiência de forma que 
outros profissionais, envolvidos nesta mesma tarefa, possam ter seu trabalho 

facilitado. 

2 ÂMBITO DO TRABALHO 

No contexto deste nosso trabalho, trataremos da coleta de documentos para 
a organização de bases de dados bibliográficos, apesar desta metodologia servir 

também para a coleta de documentos para outros tipos de bases de dados. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a coleta de documentos para bases de 
dados que tenham como objetivo cobrir o mais exaustivamente possível as 

informações geradas em um determinado assunto. É o trabalho que se chama 

' Bibliotecárias do Centro de informações Nucieares 
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convencionalmente de 'organização de uma bibliografia exaustiva sobre um 
determinado assunto'. 

Este caso é bem diferente da produção de bases de dados que tem como 
objetivo a automatização do acervo de uma biblioteca. Neste caso, o acervo está 
todo reunido e não há o problema de coleta; ao contrário, normalmente é feita uma 

seleção do que vai ser incluído ou não na base de dados. 

Já a coleta de documentos para a organização de bases de dados num 

determinado assunto exige muito esforço, muita disciplina e muita persistência. Isto 
porque os documentos de interesse estão dispersos em diversas bibliotecas, em 

diferentes organizações, são publicados em diferentes veículos de informação, sob 

diferentes formas e é preciso identificar todas essas fontes, todos esses veículos 
para atingir plenamente o objetivo. 

Quando mencionamos 'fontes de informação' no nosso trabalho, damos um 

sentido bem amplo para a expressão: podem ser pessoas, instituições, publicações 
em papel ou em meio magnético que nos levem a um documento de interesse. 

3 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DA BASE DE DADOS E A DEFINIÇÃO 

DOS PARÂMETROS DA COLETA 

Antes do trabalho de coleta propriamente dito, há uma fase anterior, a da 
definição dos parâmetros a serem aplicados na coleta de documentos. Estes 
parâmetros estão diretamente ligados à política de formação da base de dados: se a 

política adotada para a formação da base de dados é muito abrangente, maior será 
o esforço requerido na coleta dos documentos. É importante, então, que se avalie 
cuidadosamente os impactos dos parâmetros estabelecidos no trabalho da coleta, 

para não chegar à conclusão, no meio do trabalho, de que eles não são realistas. 

Esses parâmetros são de extrema importância, pois eles servirão para a 

identificação da base de dados no mercado de informações. Assim sendo, os 

profissionais envolvidos na produção da base de dados devem conhecê-los muito 

bem, para poderem aplicá-los corretamente no trabalho rotineiro. 

4 PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A COLETA DE DOCUMENTOS 

Os parâmetros utilizados para a coleta dos documentos são os seguintes: 

definição do escopo, tipo de literatura a ser incluída, limite geográfico e período de 
tempo a ser coberto. 

4.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

O assunto deve ser de interesse da instituição que vai organizar a base de 
dados. Existem casos, no entanto, em que a instituição tem interesses diversos, ou 
o assunto é tão amplo que necessitaria ser subdividido em subtemas. Nestes casos, 

é importante que a administração da instituição participe, fornecendo as prioridades. 

Uma solução para este problema é iniciar o trabalho com um escopo mais 
reduzido e, ao longo do tempo, depois de alguma experiência, ir acrescentando 
novos assuntos. 
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Uma vez definido o assunto, é fundamental que seja preparada a Tabela de 
Assuntos Cobertos pela Base de Dados que contenha a lista detalhada dos 
tópicos e inclua explicações detalhadas para facilitar a identificação da relevância 
ou não dos documentos para a base de dados. Caso existam aspectos dos tópicos 

que não sejam de interesse para a base de dados, isto também deve ser incluído na 

Tabela. 

Esta tabela deverá ser usada tanto pelos profissionais responsáveis pela 
seleção dos documentos para a produção da base de dados, como também pelos 

usuários que a utilizarão futuramente. Daí a importância de sua elaboração. 

No exemplo a seguir, vemos como pode ser apresentado um tópico na 

'Tabela de Assuntos Cobertos pela Base de Dados'. 

Ex: Radiologia e Medicina Nuclear 

Radiação externa em diagnóstico. 

Avanços no uso de radiações ionizantes, por exemplo, raios-X radiação 
gama. Avanços em procedimentos de imagens, incluindo espectroscopia de RMN 

(ressonância magnética nuclear) e tomografia. 
Nota: ultra-sonografia e raios-X de rotina em diagnóstico são excluídas, 

4.2 TIPO DE LITERATURA 

Dependendo do objetivo da base de dados, a seleção do tipo de literatura a 

ser incluída pode ser mais ou menos rígida. 

No caso das bases de dados que cobrem assuntos técnico-científicos, 

somente deve ser incluída aquela literatura resultante de um trabalho de pesquisa 
ou o resultado de um estudo técnico, como as dissertações e teses, os artigos de 

periódicos técnico-científicos, os relatórios das instituições da área, patentes, os 

anais de eventos etc. Ficam assim excluídos os artigos de revista não-assinados, as 

notícias de jornal, os materiais de divulgação científica, folhetos e folders. 

4.3 LIMITE GEOGRÁFICO 

O limite geográfico vai determinar as fronteiras do trabalho de coleta, vai 
definir as fontes de informação que serão utilizadas, se vão ser limitadas às fontes 

nacionais ou se serão direcionadas também às fontes internacionais. 
Existem dois casos que podem nos levar a definir um limite geográfico 'misto'. 

Um deles é quando há escassez de literatura nacional no assunto desejado e é 

preciso recorrer à literatura internacional para tornar a base de dados válida. No 

segundo caso há um ou mais países, onde a pesquisa no assunto desejado é tão 

avançada que não se pode omitir sua literatura. Neste último caso, a ênfase pode 
ser dada à literatura nacional, mas inciuir-se-á a literatura internacional por sua 

importância. 

4.4 PERÍODO DE TEMPO 

Normalmente, quando se inicia a organização de uma base de dados, 

retroage-se o período de tempo apenas alguns anos para trás, principalmente 

quando se trata de base de dados na área técnico-científica. Isto se dá pelo fato do 
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volume da literatura publicada na área técnico-científica ser muito grande e o fator 

'data de publicação' poder ser fundamental para o interesse ou não dos documentos 
da base de dados. 

Se, por outro lado, o período de tempo é definido pensando-se somente na 

atualidade das informações e estabelecendo-se que só o que for publicado 'daqui 
para a frente' deve ser incluído, podemos ter o problema de falta de documentos 

para se alimentar a base de dados. 

Estudos já mostraram que a concentração dos documentos incluídos nas 

bases de dados de um determinado ano foram publicados há dois anos. Assim, 

caso a atualidade das publicações seja um fator importante na construção da base 
de dados, pode-se retroagir o período de tempo em dois anos, estabelecendo um 

parâmetro de alta qualidade para a base de dados. 

O estabelecimento de períodos de tempo que retroagem em muitos anos 
pode ser um fator complicador na coleta dos documentos, pois a tarefa é dupla: 

tem-se que coletar os documentos antigos, acumulados por anos e anos, e o que 

vem sendo publicado regularmente. 

5 MANUAL DE COLETA DA BASE DE DADOS 

Uma vez definidos os parâmetros da coleta, isto deve ficar registrado num 

manual, que pode ser chamado de 'Manual de Coleta da Base de Dados Neste 

Manual pode-se incluir também a 'Tabela de Assuntos Cobertos pela Base de 

Dados ...' . Sempre que possível, devem ser incluídos exemplos que facilitem a 

seleção, como títulos de documentos que se enquadrem perfeitamente no escopo 
da base de dados, como também títulos de documentos que devam ser rejeitados 

por não serem de interesse. 

Qualquer redefinição dada ou alteração introduzida em qualquer desses 

parâmetros deve ser imediatamente registrada no 'Manual de Coleta da Base de 

Dados' e informada ao grupo responsável pela produção da base de dados. Isto 

evitará erros e falhas no processo de seleção de documentos. 

6 METODOLOGIA DA COLETA DE DOCUMENTOS 

A metodologia da coleta de documentos envolve uma série de etapas, que 

devem ser muito bem coordenadas e documentadas para evitarmos a duplicação de 
esforços. A natureza do trabalho tende a gerar um volume muito grande de 

informações, que precisam estar diligentemente organizadas para nos darem as 

respostas que precisamos. 

A coleta pode ser dividida em quatro etapas; levantamento das fontes de 

informação, organização dos arquivos, organização dos contatos e fBGdbsck aos 

autores. 

6.1 LEVANTAMENTO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

Neste tópico, faz-se necessário mencionar dois fatos que ocorrem no 

trabalho de levantamento das fontes de informação. O primeiro é a possibilidade de 
se obter a partir de um só documento, indicações de novas fontes de informação. 
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Por exemplo: se identificamos uma bibliografia na lista das referências bibliográficas 
de um documento, vamos ter, a partir daí, uma série de referências bibliográficas 

que nos levarão a inúmeras outras, a nomes de autores, editores e orientadores, 

títulos de periódicos, nomes de instituições etc. Formando o que se pode chamar de 

cadeia de fontes de informações. 

Esse 'desdobramento de fontes de informação' é um ponto positivo neste 

contexto, fornecendo, sempre, farto material de trabalho. Por isso. o exame das 
listas de referências bibliográficas dos documentos identificados é o ponto 

fundamental da metodologia de coleta de documentos. 

O segundo fato que ocorre no desenvolvimento deste trabalho é a 
possibilidade de, em algum ponto desta cadeia, surgirem fontes de informação já 
anteriormente identificadas e coletadas, ou seja: a identificação de obras repetidas. 
Daí a importância da sistematização das informações em arquivos bem 

organizados, como vamos ver a seguir, e da disciplina nos procedimentos de coleta. 

Esses dois fatos, o desdobramento e a possibilidade de repetição, podem ser 

perfeitamente controlados com a organização de diversos arquivos. Esses arquivos 
tem um papel fundamental, não só para informar se aquela fonte já foi identificada 

ou não, mas também para nos dizer se ela foi relevante ou não para a base de 

dados. 

Para facilitar a manipulação das fontes de informações impressas, é 

conveniente que elas sejam separadas em primária, secundária e terciária, pois elas 
serão desdobradas de forma diferenciada. Nas fontes primárias o desdobramento é 

mais simples, pois vamos direto às referências. Já no caso das fontes terciárias, 

temos que passar por mais etapas, até chegarmos ás referências bibliográficas do 

documento primário. 

6.2 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS 

O trabalho fica facilitado se já temos algum material identificado. Mas, caso 
não o tenhamos, podemos dar início fazendo um levantamento das principais fontes 
de informação da área. Os periódicos podem ser um bom ponto de partida, pois 

contêm informações sobre autores da área, instituições que desenvolvem pesquisa, 

congressos realizados, títulos de outros periódicos relevantes e, através das 

bibliografias dos artigos de periódico, outros documentos de interesse. 
Reunindo essas informações, teremos os seguintes arquivos; 

• Lista dos títulos de periódicos relevantes 
Informações a incluir: 

- nome do editor e endereço completo; 

- nome das bibliotecas onde o título pode ser encontrado, 

- controle dos volumes e números já vistos. 

• Lista dos congressos realizados na área 
Informações a incluir: 

- nome das instituições patrocinadoras; 

- local e data de realização do evento. 

• Lista das instituições que desenvolvem pesquisas e estudos 
Informações a incluir: 

- endereço e o nome de um contato na instituição, 

3I'3 
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- publicação de relatórios anuais e outras publicações técnicas; 

- existência ou não de biblioteca na instituição e nome do bibliotecário. 

• Lista das publicações identificadas 

Informações a incluir: 
- referência completa; 

- biblioteca onde o documento pode ser encontrado; 

- selecionado ou não para a base de dados (em caso negativo, é importante 

colocar o motivo: fora do escopo, fora do prazo de coleta etc.). 

• Lista dos documentos em processamento 

Informações a incluir: 
- título; 

- autor; 

- referência. 

6.3 ORGANIZAÇÃO DOS CONTATOS 

A organização dos contatos é etapa importante na coleta de documentos. 
Cada instituição e pessoa de interesse pode ser abordada de diferentes formas. Os 

contatos podem ser feitos através de correspondências formais, como as cartas- 
padrão, os formulários de pedidos entre bibliotecas, os formulários COMUT etc. E 

também através de contatos informais, como o telefone, fax, e-mail etc. Os contatos 
pessoais são extremamente importantes, pois permitem conscientizar os 

pesquisadores e/ou as instituições da necessidade de registro do trabalho científico 
e da cooperação. Além disso, o contato pessoal com uma pessoa ou instituição 

também pode gerar a multiplicação de outras fontes de referência, num processo de 
realimentação contínuo. 

6.4 FEEDBACK AOS AUTORES 

Esta é uma etapa fundamental para se estabelecer um fluxo constante de 

documentos. Muitas vezes, a falta de vontade em remeter ou emprestar um 

documento se deve ao fato de que as pessoas não sabem o que vai ser feito 

daquele documento. Para evitar que isso aconteça basta informar ao autor do 

trabalho, ou à pessoa que enviou o exemplar do documento, quando ele foi 

incorporado à base de dados. Ainda melhor é enviar uma cópia da página da 

bibliografia (caso haja) que contenha a referência bibliográfica em questão. 

7 CONCLUSÃO 

Como pode ser visto, os procedimentos para a coleta de documentos para 

alimentação de bases de dados não são difíceis na sua essência, porém são 

complexos na sua estrutura. A metodologia aqui apresentada é uma tentativa de 

sistematização destas atividades, a fim de agilizar o trabalho dos profissionais 

envolvidos e evitar duplicação de esforços e desperdício de dinheiro. É importante 
salientar que qualquer oportunidade de contato neste processo não deve ser 

desperdiçada, seja formal ou informal. A comunicação é a base social para geração 
de conhecimentos. 
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ABSTRACT 

This paper provides a detailed description of the steps in the process of collecting 

documents to form library databases, and calls attention to two points in the 

methodology: the multiplication of information sources, and repetition. Multiplication 
is the identification of various other sources from the starting-point of a single 

document, while repetition is the possibility of identifying sources already selected. 
The files necessary for adequate control of information gathered, and the contents of 

each, are also described. 
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A VISÃO DOS USUÁRIOS SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS 

PELO SUBSISTEMA DE BIBLIOTECAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E 

ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Diana Maria Cirino Bessa' 

Edna Gomes Pinheiro" 

RESUMO 

Apresenta pesquisa realizada no ambiente do Subsistema de Bibliotecas de 

Ciências Humanas, Letras e Artes do Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal do Ceará. Enfoca a importância da avaliação como forma de identificar se 
os produtos e serviços oferecidos estão atendendo às necessidades de informação 

dos usuários do SBCHLA. São ressaltadas as questões relacionadas com a 

obtenção e utilização da informação, satisfação das necessidades informacionais, 

ambiente, qualidade do serviço de referência, situação do acervo, dentre outras. 
Com base nos dados obtidos, é feita uma análise e interpretação desses dados, 

acrescida de alternativas para a solução dos problemas apresentados. 

1 INTRODUÇÃO 

A natureza dinâmica do mundo atual e o alto nível tecnológico têm sido 

fatores determinantes para o surgimento de uma sociedade comprometida com a 
busca constante de novos conhecimentos. 

Diante desta nova realidade, evidencia-se a importância da informação 
como base para o desenvolvimento. Entretanto, esta informação somente exercerá 
um papel fundamental e estratégico a partir do momento em que passa a ser 

tratada, utilizada e disseminada através dos mais diversos canais de comunicação. 

Para acompanhar tais transformações, torna-se imperativo que os 

profissionais da informação passem a adotar uma postura proativa, de forma a 
agirem como verdadeiros agentes de disseminação e de desenvolvimento, bem 
como a indagar se as unidades de informação estão efetivamente atuantes. 

Segundo GRAND! (1982) "as exigências impostas pela própria evolução do 

conhecimento científico e tecnológico levaram os responsáveis pelos serviços 

bibliotecários a uma avaliação e revisão dos objetivos, métodos e desempenhos 
adotados, no sentido de se adequarem á nova situação". 

Diante de tais fatos, torna-se necessário que as unidades de informação 
revertam essa situação, haja vista a grande competitividade existente entre os 

diversos seguimentos da organização, no que diz respeito à parcela do orçamento, 
cada vez mais reduzida. 

Bibliot6cári3 do Bsnco do Nordeste do Brssil. EspGCislista cm Documentação Científica 
Profa. Do Curso de Biblioteconomia da UFC. Especialista em Sistemas de Informação 

Automatizados em Cências e Tecnologia. 
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Segundo OBERHOFER (1983), é importante que seja justificada e 

comprovada a qualidade dos serviços, de forma que os recursos continuem a ser 
investidos na biblioteca. Enfatiza ainda que "a avaliação não é um fim por si 
mesma. Seus propósitos se originam da necessidade de determinar o valor de um 
sistema ou de atividades deste sistema". 

Sabe-se que qualidade e satisfação do cliente são condições essenciais 
exigidas pela nossa atual sociedade. Portanto, ao trabalhar dentro dessa visão, o 
centro de informação, além de atuar como agente de transferência da informação, 

estará oferecendo informações relevantes, necessárias ao desenvolvimento de sua 

comunidade. 
Por outro lado, ao priorizar o seu enfoque no cliente, a unidade de 

informação terá como uma de suas ações a avaliação da qualidade de seus 
produtos e serviços, ponto de fundamental importância nesse novo mercado. 

Dentro deste enfoque, decidiu-se elaborar uma pesquisa que pudesse 
avaliar os produtos e serviços oferecidos pelo Subsistema de Bibliotecas de 

Ciências, Letras e Artes (SBCHLA) da UFC, com o objetivo de saber se os mesmos 
estão adequados às necessidades de informação de seus clientes, bem como 

verificar de que forma as bibliotecas em estudo atendem à demanda de seus 
usuários. 

Este estudo servirá de instrumento fundamental para verificar, ajustar, 
modificar ou até mesmo desativar alguns serviços e produtos existentes, 

determinar políticas mais condizentes com a nova realidade, bem como 
estabelecer novas metas de desempenho. 

O referido subsistema faz parte do Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal do Ceará, o qual é composto das seguintes bibliotecas: Economia, 

Educação, Arquitetura, Direito, Mestrado em Economia e Casas de Cultura. 

2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

A questão a ser levantada diz respeito ao nível de eficiência do Subsistema 
de Bibliotecas de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFC. Considera-se 

importante saber como essas unidades de informação estão atuando junto á 
comunidade acadêmica, bem como se o seu foco principal está voltado para os 

usuários, de forma a planejar seus produtos e serviços em prol das suas 

necessidades informacionais. É esta realidade que queremos conhecer. Assim, 
torna-se necessário que sejam levantadas questões, as quais serão objeto de 
estudo dessa pesquisa, destacando-se algumas, tais como; 

- As bibliotecas do Subsistema estão suprindo as necessidades 

informacionais de sua clientela? As suas atividades estão em sintonia com a sua 
principal função? 

- Os usuários conhecem realmente os produtos e serviços oferecidos pelo 

Subsistema? 

Os usuários estão satisfeitos com a atuação do Subsistema? 

- O Subsistema está mais preocupado com as técnicas ou com os seus 
clientes? 

3^3 
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A partir desses questionamentos, pode-se iniciar o processo avaliativo da 
atuação do Subsistema de Ciências Humanas, Letras e Artes, objeto do nosso 

estudo. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa de campo, obedecendo 
às seguintes etapas: 

a) revisão de literatura - feita através de leitura de textos e pesquisas cuja 
abordagem diz respeito à necessidade de informação e avaliação de 

serviços informacionais prestados pelos Centros de Informação; 

b) definição dos tipos de dados; 

c) definição dos métodos e processos de coleta de dados; 

d) elaboração de questionários a serem aplicados entre os usuários do 
Subsistema de Ciências Humanas, Letras e Artes do Sistema de 

Bibliotecas 

da UFC; 

e) tabulação e análise de dados. 

3.1 AMOSTRAGEM 

Para realização deste estudo, optou-se pela amostragem aleatória. Os 
dados foram coletados junto aos usuários das bibliotecas que constituem o 

Subsistema de Bibliotecas CHLA. Foram distribuídos 150 questionários, dos quais 
93 retornaram, o que eqüivale a 62% do total dos questionários. 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

De posse do material coletado, iniciou-se o processo de análise e 

interpretação dos dados. 
De acordo com o item 01, que diz respeito ao grau de instrução dos 

questionados, 78,5% possuem curso superior incompleto, 17,2% curso superior 

completo, 3,22% são alunos do 2o. grau e 1,07% do Io. grau. 

Estes dados, de certa forma, não nos surpreenderam, visto que a instituição 

pesquisada é uma biblioteca universitária, o que explica o alto índice de 
respondentes com curso superior incompleto. No entanto, observou-se que 4,29% 
dos pesquisadores são estudantes de Io. e 2o. graus, o que comprova que o 

Subsistema de Bibliotecas em estudo não oferece serviços e produtos apenas para 
a comunidade universitária, mas, também para a sociedade de um modo geral. 

Estes dados nos fornecem subsídios para afirmarmos que este fato pode estar 

diretamente relacionado à ausência ou deficiência de bibliotecas públicas e 

escolares no Estado do Ceará. 

Quanto ao item 2, que diz respeito à profissão dos respondentes, pode ser 
visualizado na Tabela 1, na qual se constata a diversificação profissional da 
clientela do Subsistema em questão. 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS PROFISSÕES DOS RESPONDENTES E O 
ESCORE OBTIDO EM % 

PROFISSÃO % OBTIDOS 

Advogado 3,22 

Agente Arrecadador 1,07 

Arquiteto 1,07 

Assistente Social 1,07 

Atendente Comercial 1,07 

Auxiliar de Escritório 1,07 

Bancário 2,15 

Bibliotecário 2,15 

Do Lar 1,07 

Economista 3,22 

Estudante 64,01 

Oficial - Polícia Militar 1,07 

Produtor Cultural 1,07 

Professor 9,67 

Técnico em Ótica 1,07 

Técnico em Turismo 1,07 

Fonte: Pesquisa in loco. 
Analisando a Tabela 1, verificou-se que os maiores índices encontrados são 

os seguintes; 64,01% são estudantes; 9,67% são professores; 3,22% são 

advogados e economistas. Um fato interessante nesta análise, e não muito comum 
no Subsistema em discussão, foi descobrir a profissão de Técnico em Ótica 

(1,07%) no elenco das profissões dos respondentes. O fato se torna estranho 

devido ao acervo deste Subsistema não ir ao encontro da especialidade exigida 
por esta categoria. 

O item 03 aborda a questão da obtenção da informação na biblioteca. Do 
total de declarantes, 96% responderam que possuem o hábito de consultar a 

biblioteca para obter informação, contra 4% que disseram não. Com relação ao 
item 04, que diz respeito à utilização sistemática da biblioteca para obter 

informação, é importante observar que seu uso é bastante elevado; 67% dos 
entrevistados são estudantes e estes a utilizam diariamente, enquanto que 21% a 
utilizam mensalmente - são os professores. Os 18% que a usam semanalmente se 
referem às outras categorias. 

As questões 05 a 09 estão interligadas e dizem respeito à obtenção e à 
forma como foi localizada a informação, às razões pelas quais a informação não foi 

obtida, às providências tomadas e ao que acarretou a falta de informação no 

desenvolvimento das atividades dos usuários. Enquanto 48% afirmam que 

obtiveram a informação desejada em sua totalidade, 46% afirmam que a 

conseguiram em parte, e 6% não a localizaram de forma alguma. Analisando o 
primeiro caso, tivemos que nos reportar de imediato para o item 09 e avaliamos 
que as informações foram obtidas em sua maioria em publicações tais como livros 

e periódicos (55,9%), ficando um percentual de 23, 6% em conversa com a 
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bibliotecária, 19,3% em conversa entre colegas e 1,2% proveniente de outras 
fontes (Gráficos 1 e 2). 

Gráfico 01 Obtenção da Informação 
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Gráfico 02 Localização da Informação 
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O item 6 aponta as providências adotadas pelos usuários quando a 
informação necessária foi obtida em parte. Dos incluídos nessa questão, 60% 

afirmaram que tentaram novamente, contra 33% que abandonaram a busca e 7% 
que trabalharam sem a informação completa (Gráfico 3). 
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GRÁFICO 03 

Obtenção em Parte: Providências dos Usuários 

O item 07 explica porque não se obteve a informação, sendo que 6% 

afirmaram que não obtiveram a informação quando dela necessitaram. Os 
principais motivos apontados foram: não estar disponível na biblioteca (1,9%), não 
haver conseguido localizá-la (1,5%), não saber procurar corretamente (1,2%), ter 

recebido material desatualizado (1,4%) (Gráfico 4 ). 

GRÁFICO 04 
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Em relação ao item 08, que enfatiza o que causou a não-obtenção da 

informação no desenvolvimento das atividades, percebeu-se que entre os 46% que 
afirmaram ter obtido parte da informação desejada e os 6% que não a obtiveram, 
31,2% ficaram com trabalho atrasado e 20,8% com trabalho inacabado. Estes 

dados nos revelam a importância fundamental da informação no desenvolvimento 
das atividades. 

Para uma melhor visualização, o item 10 demonstra as Bibliotecas do 
Subsistema e o índice de freqüência apontado pelos respondentes (Tabela 2). 

TABELA 2 - BIBLIOTECAS DO SUBSISTEMA DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS 

E ARTES MAIS FREQÜENTADAS PELOS RESPONDENTES. 

BIBLIOTECA PERCENTUAL/FREQÜÊNCIA 

Humanidades 40,9 

Educação 26,9 

FEAAC 22,6 

Direito 22,3 

CAEN 18,1 

Arquitetura 8,5 

Cultura Britânica 1.1 
Cultura Francesa 1.1 
Cultura Hispânica 1.1 
Cultura Portuguesa 1.1 
Todas 1 3.2 

Fonte; Pesquisa in Loco 

Obs.; o percentual obtido ultrapassou 100% devido a questão ter sido de 

múltipla escolha. 

A Tabela 2 mostra as Bibliotecas do SBCHLA (citadas pelos informantes) em 
ordem decrescente de freqüência. Verificou-se que os usuários costumam utilizar 
várias bibliotecas e que a mais freqüentada é a Biblioteca de Ciências Humanas, 

seguida da Biblioteca de Educação, FEAAC e Direito. 

O item 11 está relacionado com o horário das bibliotecas que compõem o 

Subsistema em pauta. Percebeu-se que o seu horário de funcionamento é 
satisfatório, visto que 68% dos pesquisados afirmaram ser conveniente, enquanto 
32% não estavam satisfeitos. Mesmo assim, sugestões foram dadas para amenizar 

ainda mais esta questão. 

Com relação ao ambiente das bibliotecas em estudo (item 12), foram 
enfocados os quesitos limpeza, disponibilidade de cadeiras, disponibilidade de 
mesas, silêncio absoluto, arejamento e iluminação. Estes dados informam que a 

qualidade do ambiente das bibliotecas em questão é considerada satisfatória, de 
um modo geral, pois em todos os quesitos mais de 50% dos questionados deram 

notas maiores que 7, numa escala de O a 10. 

No que diz respeito à utilização da biblioteca sem o auxílio do bibliotecário 
ou auxiliar (item 13), 55,9% dos declarantes afirmaram que encontravam 

dificuldade, enquanto 44,1% disseram que não. Por essa avaliação confirma-se a 

necessidade de um planejamento voltado para o desenvolvimento de um programa 
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de treinamento de usuário, bem como de organizar da melhor forma o seu acervo e 

catálogos, visando facilitar o acesso aos documentos e às informações. 

O item 14 trata da questão do atendimento no ambiente da biblioteca, onde 

51% classificaram o atendimento como bom, 39% como ótimo e 10% como regular. 

De uma modo geral, considera-se de grande importância para a melhoria do 

atendimento que seja feito um treinamento de forma sistemática para os auxiliares 

lotados nas bibliotecas, porém sem limitá-lo apenas às atividades técnico- 

burocráticas. 

Torna-se necessário que sejam abordadas questões mais abrangentes, no 

que diz respeito à definição das atribuições, à importância da informação e do 

trabalho de cada um no contexto da biblioteca. Também coloca-se como oportuno 

que os bibliotecários avaliem as respostas dadas pelos usuários e repensem a sua 

postura como profissionais da informação, uma vez a qualidade do atendimento é 

uma exigência no mundo atual. Os respondentes salientam a disponibilidade e 

atenção dos funcionários, entretanto, fazem algumas restrições quanto aos 

bibliotecários. 

Em relação ao item 15, a maioria dos informantes (63%) afirmou que as 

informações obtidas resolveram os seus problemas, enquanto que 37% deixaram 

de resolver sérios problemas por falta de informação, tendo sido um dos entraves, 
especificamente, a desatualização dos acervos das bibliotecas. 

No tocante ao item 16, que se refere à ampliação do espaço físico das 

bibliotecas, devido à implantação de novos cursos, 92% optaram pela sua 

expansão, enquanto 7,6% afirmaram não haver tal necessidade. Este resultado 

não nos surpreendeu devido à existência de uma relação direta entre o aumento do 

acervo causado pela exigência da criação dos cursos, o número de usuários que 

ingressam e a demanda por mais informações. 
Considera-se o item 17 como uma complementação do item 15 e observa-se 

uma certa contradição entre as respostas dadas. Enquanto a maior parte dos 
respondentes, no item 15, afirmou que não deixou de resolver seus problemas por 

falta de informação, no item 17, 56% das respostas se concentram na questão de 

que o acervo da biblioteca não atende às suas necessidades informacionais. Cabe 

ressaltar ainda que 44% dos respondentes consideraram-se totalmente ou 

parcialmente satisfeitos. Pode-se visualizar isto melhor através do Gráfico 5. 
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GRÁFICO 05 
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O confronto com a situação do acervo e a satisfação das necessidades de 
informação dos usuários nos permite confirmar a situação de pobreza e 
desatualização das bibliotecas universitárias brasileiras. Segundo MIRANDA 

(1993), "a problemática do acervo bibliográfico propriamente dito, apesar de sua 

crucial relevância para o ensino e a pesquisa, não mereceu ainda a 
correspondente ênfase e preocupação". 

No tocante ao item 18, que diz respeito á questão da automação dos 

serviços da biblioteca através do Sistema da Automação Universitária (SAU), 93% 
responderam que consideram a automação um fator positivo, enquanto que 7% 

desconhecem o sistema. Por outro lado, as opiniões favoráveis são em grande 

parte unânimes quanto à questão da agilização e eficiência no atendimento, 

acesso e recuperação das informações. Há uma expectativa de que a implantação 

do SAU venha otimizar os serviços oferecidos pela biblioteca. 
Através do item 19 os respondentes tiveram a oportunidade de sugerir o 

desenvolvimento de um trabalho de integração entre a biblioteca e o usuário. 

Sob tal enfoque, evidencia-se a necessidade de um programa de integração 

que possibilite a abertura de um canal de comunicação entre a biblioteca e a 
comunidade universitária. Porém, o êxito dessa integração estará 

substancialmente atrelado ao grau de envolvimento do usuário no contexto da 

biblioteca. Quanto maior a participação do usuário, maior serão as chances das 

bibliotecas prestarem um melhor serviço. É uma relação de parceria, em que os 

benefícios serão aproveitados de forma igualitária. 

Durante a pesquisa, solicitou-se que os respondentes tecessem alguns 

comentários sobre os produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas do SBCHLA 

(item 20). De posse das declarações dos respondentes, constatou-se que as 

bibliotecas deixam muito a desejar no aspecto relacionado com a objetividade e 

criatividade. 
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Esses posicionamentos indicam a preocupação dos usuários com a 

qualidade, assunto de grande relevância que atualmente não se permite dissociar 

dos serviços de informação. 

5 CONCLUSÃO 

Com base nas respostas obtidas, observaram-se alguns pontos que 

merecem ser destacados. Vale ressaltar ainda que outros já foram enfatizados no 

decorrer da análise das questões. 

Em linhas gerais, concluímos que os serviços do Subsistema de SBCHLA 

(com exceção do empréstimo ) são pouco utilizados. Com base nas respostas dos 

declarantes, sentimos que eles estão aquém das necessidades dos seus 

consumidores. 

Observa-se uma concentração nas questões relacionadas ao acervo, 

atendimento, automação, divulgação dos serviços prestados pela biblioteca e falta 

de participação dos usuários nas ações e tomadas de decisões das unidades de 
informação. 

Os respondentes são unânimes ao afirmar que um dos problemas cruciais 

da biblioteca diz respeito à desatualização das coleções. Essa questão abrange 

todas as bibliotecas do Subsistema, sendo inclusive uma das razões para a baixa 

freqüência. 

No que concerne ao atendimento, salientam o distanciamento dos 

bibliotecários e o despreparo dos auxiliares. Embora alguns respondentes façam 

boas referências quanto ao atendimento, a grande maioria afirma não ter 
encontrado uma receptividade ao solicitar uma ajuda na busca da informação. 

Um outro enfoque se refere à automação, evidenciando-se uma grande 

expectativa na implantação do Sistema de Automação Universitária (SAU). 

No que se refere às questões de divulgação e participação, constata-se, 

pelas sugestões dos respondentes, que há uma lacuna quanto a essas ações, bem 

como há interesse por parte dos usuáhos, tanto em conhecer melhor as unidades 

de informação como em participar de forma mais efetiva e integrada das questões 
relacionadas com a biblioteca. 

ABSTRACT 

This paper describes research carried out in the Human Sciences, Letters and Arts 

Subsystem of the Federal University of Ceará Library System. It stresses the 

importance of evaluation as a means of discovering if the products and services 

offered are meeting SBCHLA users' needs for information. The paper focusses on 

the obtaining and use of information, satisfaction of information needs, and the 

state of the collection. The research data is analyzed and interpreted, and possible 

solutions are suggested for the problems found. 
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PESQUISA TECNOLÓGICA UNIVERSITÁRIA E CANAIS DE INFORMAÇÃO: 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA (DEENE/UFU): ESTUDO DE CASO 

Angela Maria Silva' 

RESUMO 

Estudo de caso sobre a atuação da biblioteca na pesquisa tecnológica da Univer- 

sidade Federal de Uberlândia - UFU. Identifica as fontes de informação usadas 

pelos pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica e os canais em que 

são obtidas estas fontes, avaliando o nível de satisfação da demanda de informa- 

ção destes pesquisadores junto à biblioteca ou a preferência por outros canais. 

Ressalta a importância da adoção de políticas para o desenvolvimento da coleção 

pela biblioteca, a partir da necessidade de informação de cada área e da imple- 
mentação de um serviço de obtenção de cópias que acompanhe a velocidade da 

infomação na pesquisa tecnológica e facilite o acesso à literatura não- 

convencional. 

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo principal desta pesquisa é conhecer a atuação da biblioteca, na 

pesquisa tecnológica, na Universidade Federal de Uberlândia. 

Mais especificamente, procura-se identificar as fontes de informação usa- 

das pelos pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica e os canais em 

que são obtidas estas fontes, avaliando o nível de satisfação da demanda de in- 
formação por estes pesquisadores junto à biblioteca, ou a preferência por outros 

canais. 

Não é incomum a pouca demanda de pesquisa nas bibliotecas universitári- 

as, levando a subutilização de suas coleções, especialmente periódicos científi- 

cos. Os profissionais da informação, preocupados com o alto custo destas cole- 

ções , cobram principalmente dos professores o não-uso pelos alunos ou por eles 

próprios, tendendo a acreditar que o pesquisador não se interessa pela biblioteca, 

ou que existe pouca demanda de pesquisa na instituição. 
Por outro lado, a grande maioria destas bibliotecas não possuem políticas 

para o desenvolvimento da coleção, formuladas a partir da demanda de informação 

de cada área, principalmente porque as necessidades de sua clientela não são 

conhecidas. 

Bibliotecária Chefe do Setor de Referência da Biblioteca Central - Universidade Federal de 
Uberlândia. 
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Transferindo para a pesquisa o conceito de marketing, no qual o verdadeiro 

critério de medida da boa qualidade é a preferência do consumidor (usuário), e 

uma vez que o produto (informação) não está tendo boa saída, surgem indaga- 

ções que este trabalho se propõe a discutir e propor alternativas. A pergunta bási- 

ca a ser feita é: o consumidor (pesquisador) está satisfeito com o produto 
(informação) que tem buscado? 

A partir deste estudo procura-se verificar como se dá a atuação da bibliote- 

ca, hoje, com a sua estrutura de acervo e serviços, em uma área de ponta, que 

depende da eficiência e velocidade da informação para o desenvolvimento de 

pesquisas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O termo "tecnologia" se transformou hoje em sinônimo de qualidade e mo- 

dernização. Entre as definições mais usadas para a palavra tecnologia, está a de 

SABATO, citado por LEITÃO (1981), na qual tecnologia representa "o conjunto 

ordenado de conhecimentos científicos ou empíricos, utilizados para a produção de 

bens ou serviços, na atividade econômica organizada." A tecnologia tem influenci- 

ado significativamente a relação entre os povos. Pode-se dizer que existe hoje uma 

nova economia, a economia de informação. Na sociedade pós-moderna, investir 

em informação significa estar à frente de novas tecnologias, reduzir custos e au- 

mentar a produtividade. Os países que possuem a informação detêm a competiti- 

vidade e estarão na vanguarda. ^ 

A comunicação virtual, através da rede Internet, facilita a comunicação de 

cientistas em todo o mundo e o acesso a tecnologias emergentes. Porém, saber 

como e porque usar essa informação, no momento certo, e ter equipamentos e re- 

cursos humanos necessários para explorá-la, ainda constituirá um problema de 

difícil solução para os países periféricos. 

A questão fundamental é, portanto, não apenas possuir a informação, mas 

saber usá-la. Se este uso é um problema para os países periféhcos, a sua produ- 

ção e coleta é o verdadeiro instrumento de hegemonia nas mãos dos países cêntri- 

cos, considerando que dentre os 4.000 bancos de dados produtores de bases de 
informação científica e tecnológica no mundo, a América Latina é responsável por 

apenas 1% , ficando em quarto lugar depois dos Estados Unidos, Japão e Comuni- 

dade Econômica Européia.^ 
Inserido nessa realidade, o setor de informação no Brasil tem se desenvol- 

vido com muita dificuldade. Não existe uma política para fortalecer a educação em 

sua fase de implementação, na qual a universidade teria como uma das funções 
básicas a criação de um potencial científico e tecnológico, através de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. SANTAN (1989) e SCHWARTZMAN e CASTRO 

(1986), porém, acreditam que, apesar da crise na universidade, é nela que está 

reunida a maior parte dos pesquisadores qualificados do país e é onde se produz 

^ Trecho da palestra de Leôncio Akstein sobre informação e tecnologias emergentes,apresentada no 
segundo Congresso Latino Americano de Biblioteconomia e Documentação.em Belo Horizon- 
te,M.G.,abril/1994. 
^ Dado citado em um dos trabaltios apresentados no segundo Congresso Latino Americano de Bibli- 
oteconomia e Documentação, em 1994, Belo Horizonte, MG. 
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a maior parte de nossas pesquisas, sendo o acesso à informação um dos fatores 
fundamentais para o crescimento da pesquisa científica 

Porém, como conseqüência do sistema educacional deficiente, as bibliote- 

cas universitárias deixam, muitas vezes, de exercer sua verdadeira função. 

O trabalho de PINHEIRO (1989), apesar de ser de sete anos atrás, conti- 

nua representando, ainda hoje, a realidade da grande maioria das bibliotecas uni- 

versitárias brasileiras. A conclusão dela é que, em geral, as bibliotecas continuam 

dentro de suas fronteiras, não conseguindo se integrar com o organismo universitá- 

rio e trabalhar de forma cooperativa. A biblioteca universitária brasileira não lança 

mão das tecnologias de informática e telecomunicação e muitas possuem, ainda, 
coleções inacessíveis, fichários trancados e atividades de disseminação somente 

no recinto da biblioteca. TARAPANOFF (1989) fala sobre as características e ten- 
dências do profissional da informação em ciência e tecnologia no Brasil, mostran- 

do a importância deste profissional para identificar as necessidades informacionais 

dos indivíduos de sua organização, prestando serviços e oferecendo produtos 
adequados às exigências identificadas. Para identificar as necessidades de infor- 

mação dos pesquisadores, torna-se básico o conhecimento dos canais de informa- 

ção mais utilizados nos diversos ramos da ciência. A literatura sobre necessidades 

de informação na área tecnológica aponta que, embora os pesquisadores desta 

área utilizem os canais formais, acabam tendo preferência pelos informais, base- 

ados nos contatos interpessoais e na literatura não-convencional, como constata- 

ram SANTOS (1988) e LIMA (1992). 
Devido ao volume de informações e as barreiras de acessibilidade, o pes- 

quisador depende de canais intermediários para obter estas fontes de informação. 

Entre estes canais, estão as bibliotecas técnicas; reuniões e simpósios; centros de 
informação, entre outros. A intensidade de uso varia de acordo com a área do 

pesquisador. Atualmente, alguns destes canais contam com recursos automatiza- 

dos para pesquisa e obtenção de documentos, como CD-ROM ou Internet. Estes 

canais intermediários, no entanto, nem sempre conseguem suprir a demanda de 
informação não-convencional, na área tecnológica, no Brasil. 

3 METODOLOGIA 

Foram desenvolvidos três tipos de pesquisa neste trabalho: teórica, docu- 

mental e de campo. A pesquisa de campo foi realizada no Campus Santa Mònica , 

onde se localiza a biblioteca central, que atende a 80% dos cursos da Universida- 

de Federal de Uberlândia - UFU. Esta pesquisa tem como universo os pesquisado- 

res do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC, o objeto do estudo de 

caso é o Departamento de Engenharia Elétrica. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, com registros de gravação oral. 
Inicialmente, foi previsto que seriam entrevistados todos os professores dos cursos 

de Pós-graduação, ou seja, todos os doutores que, em total de 21, representavam 

45% dos professores do Departamento de Engenharia Elétrica e, em relação ao 

CETEC, 25% dos doutores. No entanto, somente foram feitas 76% destas entre- 

vistas, devido a impossibilidade de alguns professores, afastados para cursos. As- 

sim, a pesquisa de campo resultou em 16 entrevistas, que perfazem um total de 11 

horas e 25 minutos de gravação, havendo portanto, uma média de 42 minutos 
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por entrevista. Para a análise destas entrevistas, foi adotado um código que pre- 

serva a identidade real dos entrevistados. 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A informação para a pesquisa tecnológica é obtida em canais formais e in- 

formais; 

TABELA 1 - CANAIS DE INFORMAÇÃO USADOS NA PESQUISA TECNOLÓGl- 

CANAIS FORMAIS E INFORMAIS 1 % 

Artigos de periódicos e de conferências 36,00 

Comunicação informal 23,00 

Teses 15,40 

Catálogos técnicos/revistas técnicas 10,20 

Livros 7,70 

Relatórios de pesquisa 7,70 

Total 100 

Fonte; Pesquisa de campo. 

Os periódicos científicos, juntamente com os proceedings de conferências, 

são os canais de informação mais populares entre os entrevistados. A preferência 

é dada aos periódicos estrangeiros. Para estes pesquisadores, os artigos de perió- 
dicos ou de congressos têm suas vantagens e desvantagens, mas um completa o 

outro; 
"O trabalho de conferência é mais quente a nível de informação, porque os 

artigos de periódicos demoram até dois anos para serem publicados. Porém, o ar- 

tigo de congresso não é tão bem elaborado como o da revista" (Entrevista 16). 
O segundo mais importante canal de informação usado é o "informal", ou 

seja, a busca de informação não registrada pelos meios convencionais. Esta busca 

é feita pelos pesquisadores, através de contatos com especialistas da área e 
acontecem por cartas, em visitas a outras instituições por ocasião de cursos, pa- 

lestras, defesa de teses, em eventos e, ainda, através da rede de informação 

"Bitnet", que é o meio mais usado por 40% dos pesquisadores nesta troca de in- 
formações. 

As teses, apesar de serem pouco usadas, não são consideradas menos im- 

portantes. Seria muito interessante se houvesse facilidade de acesso, por via da 

biblioteca local, às teses nacionais e internacionais, porque para os pesquisadores 

elas são muito mais didáticas e apresentam os assuntos com muito mais detalhes 

que os artigos provenientes destas teses. 
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As revistas e catálogos técnicos são usados em menor escala, para infor- 

mações sobre atualidades tecnológicas em equipamentos, software e montagem 

de teses. Assim como as teses, os relatórios técnicos de pesquisa são pouco usa- 

dos, devido a dificuldade de acesso, mas considerados importantes: 

"Os relatórios de pesquisa são difíceis de conseguir, mas seriam muito im- 

portantes. São trabalhos que não merecem, entre aspas, uma publicação, mas tem 

detalhes de resultados obtidos, que você normalmente não tem em periódicos". No 

Brasil, os relatórios de pesquisa não são considerados relevantes..." (Entrevista 

10) 
Para facilitar o acesso a estas fontes de informação são usados os canais 

intermediários descritos na tabela 2; 

TABELA 2 - CANAIS INTERMEDIÁRIOS DE INFORMAÇÃO USADOS NA PES- 

QUI- 
SA TECNOLÓGICA DA UFU 

Canais Intermediários % 
Congressos/Conferências 37,50 
Biblioteca da UFU 23,22 
Outras bibliotecas 19,64 
Biblioteca particular 19,64 
Total 100 

Fonte: Pesquisa de campo. 

A atualização e o contato com outros pesquisadores que trabalham na 

mesma linha de pesquisa, propiciando a troca de informações, é o motivo da es- 

colha de congressos e/ou outros eventos pelos pesquisadores, como o principal 

canal provedor de informações. Nestes congressos, eles têm a oportunidade de 

obter informações novas mais rapidamente, e também ter acesso aos trabalhos 
apresentados, cujos proceedings já são incluídos no pacote de inscrição. 

Quando não participam, já é mais difícil o acesso a estes trabalhos. Às ve- 

zes a aquisição é feita em grupo pelos professores do departamento, já que a bi- 
blioteca da UFU raramente tem estes documentos ou, quando tem, estão desatua- 

lizados. 

Na opinião da maioria destes pesquisadores, esta desatualização é um dos 

principais motivos que deixa a biblioteca da UFU em segundo lugar de preferência, 

em relação aos dois canais formais mais usados: os periódicos científicos e os 
trabalhos apresentados em congressos. Sem estes dois instrumentos básicos de 

pesquisa, eles acreditam estar "perdendo tecnologia" e acham que a biblioteca de- 

veria montar um sistema para fornecer informações mais rapidamente, porque o 
pesquisador não pode esperar. 

A retrospectividade dos periódicos é mencionada como uma das grandes 
dificuldades da pesquisa, não só nas bibliotecas da UFU, mas em todo o Brasil, 

sendo difícil encontrar números anteriores a 1960. 
Existe também a dificuldade de localizar informações em uma biblioteca 

não- especializada, como a que freqüentavam na Pós-graduação. 
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A principal crítica é sobre a postura da biblioteca em relação ao empréstimo 

de periódicos e livros. Eles acreditam que os números de periódicos dos anos an- 

teriores deveriam ser emprestados por mais tempo e haver um prazo maior para o 

empréstimo de livros. 

A questão da falta de tempo, ocasionada pelo excesso de trabalho, também 

é um dos motivos do não-uso, e a salda foi trabalhar com os orientandos, o que 
funciona como uma troca: os orientandos trazem as novidades em suas linhas de 

pesquisa, e em troca eles oferecem os anais de congressos de que participam, 

livros ou outros trabalhos que conseguem em outros canais intermediários. 

Os principais motivos que levam os pesquisadores a usarem outras bibliote- 

cas ou as particulares é a busca de trabalhos que não são encontrados na bibliote- 

ca da UFU, ou que acham que não encontrariam, devido a experiência negativa 

que tiveram quando iniciaram suas atividades de pesquisa. A tendência ainda hoje 

é acreditar que a biblioteca continua como era naquela época. 
Alguns acham que é mais fácil e rápido usar outras bibliotecas, através de 

colegas ou alunos que vão lá fazer cópias, do que usar os serviços da biblioteca 

local, como, por exemplo, o COMUT, devido á rapidez na obtenção dos trabalhos 

e também pela facilidade de relacionamento e de pesquisa, no caso de bibliotecas 
especializadas. Outros preferem assinar periódicos e comprar livros, montando 

sua biblioteca particular. 
Os meios usados para a localização de informações e atualização ainda 

são manuais. Todos os pesquisadores citaram como principal fonte de localização 

de informação ou atualização a consulta às referências do final de artigos de pe- 
riódicos ou de outros trabalhos. 

Destas consultas, 30% são feitas pelos alunos, na biblioteca da UFU, com 

uma certa freqüência, para não perderem as novidades. Os contatos pessoais com 

os autores pela Bitnet, o contato com empresas privadas de informação, as con- 
sultas de índices anuais de periódicos, ou simplesmente o ato de folhear revistas, 

são também meios usados, mas com menor freqüência. 
A pesquisa automatizada em CD-ROM ou on-line só é usada por 25% dos 

pesquisadores e, assim mesmo, através dos alunos. 35% não sabiam que já exis- 

tia este serviço na biblioteca local e o restante justificou o não-uso pela falta de 
tempo de ir a biblioteca. 

Alguns pesquisadores mencionaram também outra barreira, que é a obten- 

ção dos trabalhos recuperados através destas bases de dados, porque a biblioteca 

da UFU não possui grande parte destes trabalhos, especialmente os internacio- 

nais mais recentes, como os artigos de periódicos, trabalhos apresentados em 
conferências, teses ou relatórios de pesquisa. 

5 CONCLUSÃO 

Analisando a questão do sistema de informação na pesquisa, mais especifi- 

camente na pesquisa tecnológica, no âmbito da universidade, este trabalho vem 

contribuir com os profissionais da informação de bibliotecas universitárias nesta 

área. 

A partir do momento que se conhece o perfil dos pesquisadores da área, 

identificando as fontes de informação usadas, e como é o acesso a estas fontes. 
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observa-se algumas tendências bastante comuns, que podem orientar estes profis- 

sionais na política de desenvolvimento da coleção e serviços da biblioteca univer- 

sitária como um todo. O principal pesquisador da área tecnológica na UFU é o 

professor da Pós-graduação, em parceria com o aluno de Pós-graduação e inicia- 

ção científica. Com esta parceria, o pesquisador desenvolve pesquisas ao mesmo 

tempo que orienta teses e outros trabalhos. 

Dos canais mais citados na literatura sobre o uso de fontes de informação 

na área tecnológica, prevalecem, neste estudo, os periódicos científicos e traba- 

lhos apresentados em conferências/congressos, como fontes formais, e a comuni- 

cação entre os tecnológos, como fonte informal, ambos com o mesmo peso. A 

preferência por estes canais vem da oportunidade de acesso rápido às informa- 

ções atualizadas. As teses e relatórios técnicos de pesquisa também são conside- 

rados importantes, mas menos usados, devido á dificuldade de acesso. Os con- 

gressos e conferências são os canais intermediários de informação mais usados, 

porque propiciam a comunicação com outros especialistas da área, e a obtenção 

dos trabalhos apresentados. A biblioteca da UFU fica em segundo lugar para a 
obtenção de fontes formais de informação, sendo parte deste uso feita pelos alu- 

nos. Mesmo com esta classificação, este uso ainda é bastante restrito, justificado 

por algumas críticas, que são colocadas tanto pelos pesquisadores usuários, como 

pelos não-usuários. As principais críticas são em relação ao atraso no recebimento 

dos periódicos científicos, a deficiência e desatualização do acervo de trabalhos 
apresentados em congressos/conferências e a falta de um serviço mais rápido de 

obtenção de cópias dos documentos que não constam do seu acervo. Como difi- 

culdades menores, eles citam a falta de retrospectividade dos periódicos científi- 

cos; a rigidez do regulamento, em comparação com as bibliotecas em que fizeram 
Pós-graduação; a própria dificuldade em manusear catálogos e localizar informa- 

ções; e a falta de divulgação dos serviços pela biblioteca. São estas críticas que 

levam ao uso de mais dois canais intermediários, que são as bibliotecas particula- 

res ou outras bibliotecas. 
Este estudo de caso evidencia o uso da comunicação informal e de outros 

canais intermediários, além da biblioteca, na pesquisa tecnológica. O que importa, 

no entanto, é que a biblioteca da UFU ainda é um dos principais canais usados 

como sistema de informação para a pesquisa tecnológica, embora tenha perdido 

espaço para as bibliotecas particulares dos pesquisadores, e para outras bibliote- 

cas. 

O que leva estes pesquisadores a buscarem outros canais de informação? 

O que eles realmente esperam da biblioteca? O depoimento destes pesquisado- 

res, já relatado no decorrer deste trabalho, pode ser resumido em duas respostas 

simples: encontrar um artigo de periódico ou trabalho de conferência mais recente 

na sua área, e ter acesso com maior rapidez a qualquer trabalho localizado em 

uma bibliografia que a biblioteca não possua, ainda que faça parte da literatura 

não- convencional, como é o caso de teses ou relatórios técnicos. 

Pode-se observar que estas duas expectativas não estão relacionadas so- 

mente ao acervo da biblioteca, que alguns até elogiam, mas à facilidade de obten- 

ção dos documentos através de serviços de troca de informações entre bibliote- 

cas. Apesar destas necessidades parecerem óbvias para qualquer biblioteca, teori- 

3^0 
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camente, na prática não são trabalhadas. Dificuldades orçamentárias? Entraves 

burocráticos? 

Estes fatores contribuem muito, porém, outros devem ser considerados: 

a) É importante conhecer a demanda de informação dos pesquisadores de 

cada área. Na área tecnológica, por exemplo, nunca houve uma política 
direcionada para a criação de um acervo de anais de congressos nacio- 

nais e internacionais, apesar destes trabalhos serem usados pelos pes- 

quisadores tanto quanto os artigos de periódicos científicos. Também não 

há política que agilize a aquisição de teses. 

b) É necessário divulgar a coleção e serviços de forma contínua e oferecer 
treinamentos para grupos de pesquisadores por áreas específicas, mos- 

trando a facilidade de uso dos recursos da biblioteca. Esta divulgação 

não deve ser feita apenas a nível local, mas no próprio departamento, vi- 

sando atingir também os não- usuários. 35% dos pesquisadores não sa- 

biam que a biblioteca possuía um serviço de pesquisa automatizada, ou 

assinava determinados periódicos de interesse em sua área. Outro 

aspecto positivo da divulgação dos serviços seria a maior utilização da 

coleção de pesquisa. O serviço de levantamento bibliográfico automati- 

zado, por exemplo, duplicaria o uso da coleção de periódicos, conside- 

rando que 80% dos trabalhos recuperados através destes levantamentos 

são publicados em periódicos. 

c) É fundamental a participação da biblioteca em redes de informação e 
programas de intercâmbio com outras bibliotecas, como alternativa para 

ajudar o pesquisador na obtenção mais rápida de trabalhos não existen- 

tes em seu acervo, localizados em bibliografias de outros trabalhos ou 

através de levantamentos bibliográficos automatizados que a própria bi- 

blioteca oferece. Este serviço seria particularmente importante, como al- 

ternativa para a obtenção de documentos não- convencionais, como as 

teses, relatórios de pesquisa, normas técnicas e também trabalhos mais 

recentes ou retrospectivos publicados em periódicos ou conferências. 

d) É preciso encontrar alternativas para diminuir a burocracia na aquisição 

de periódicos científicos, possibilitando o recebimento dos fascículos pela 
biblioteca com menor atraso. 

Algumas respostas a estas demandas são a curto ou a longo prazo, umas 

mais difíceis porque dependem da própria política de informação brasileira, como 

é o caso do COMUT on-line, que ainda não foi possível ser operacionalizado, e da 
cooperação entre bibliotecas, que não é uma tradição no Brasil, Outras respostas 

dependem da própria biblioteca, como a forma de divulgação dos serviços e a polí- 

tica de desenvolvimento da coleção. Algumas sugestões podem ser pensadas, 
contando com a colaboração dos próprios pesquisadores. No caso das conferênci- 

as, por exemplo, formar um acervo a partir dos anais que os pesquisadores trouxe- 

rem dos congressos, que seriam doados á biblioteca, ao invés de ficarem nos de- 
partamentos, uma vez que a maioria destes anais são pagos pela universidade, no 

pacote de inscrição dos eventos. Difíceis ou não, a curto ou longo prazo, alternati- 

vas precisam ser procuradas. Este trabalho demonstrou que, em nível de pesquisa 

tecnológica, a biblioteca pode ser apenas um sistema de informação a mais, e con- 
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tinuar perdendo seu espaço para outros canais de informação, mesmo com todos 

os investimentos em material bibliográfico e fontes de pesquisa automatizada 

ABSTRACT 

This paper describes a case study of the role of the library in technological rese- 

arch at the Federal University of Uberlândia. It identifies the sources of information 

used by researchers in the Department of Electrical Engineering, and the channels 

through which these sources are obtained, evaluating the level of satisfaction with 

regard to these researchers' demands for information from the library or their prefe- 

rence for other channels. It stresses the importance of adopting policies for develo- 

ping the library collection, by taking into consideration each area's need for infor- 

mation and the implementation of a service to obtain copies which matches the 

speed of information in technological research, and which facilitates access to non- 
conventional literature.. 
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RESUMO 

Análise quantitativa e indexação das citações dos artigos publicados na Revista de 

Odontologia da UNESP, Brazilian Dental Journal e Revista da Asociación 

Odontologica Argentina, no período de 1990 a 1995, para elaboração de um índice 
Latino-Americano de Citação Científica na área de Odontologia. 

1 INTRODUÇÃO 

O processo da pesquisa aperfeiçoa nossa compreensão e o processo de 

publicar faz parte do aperfeiçoamento do professor, do pesquisador e do grau de 

treinamento dos profissionais. Para a avaliação de docentes e pesquisadores, 

numa unidade envolvida com ciências, deve ser considerada, entre outros itens, a 
produção científica. No caso específico da produção científica, cabe uma análise 

da liderança do pesquisador na área, do volume de pesquisa, da qualidade e do 
impacto dos seus trabalhos, que podem, em parte, ser medidos por parâmetros 

como as citações que cada um dos seus trabalhos teve e o prestígio das revistas 

nas quais os mesmos foram publicados. 
Nos últimos anos tem aumentado a preocupação com o levantamento de 

dados referentes ao número de publicações e citações. Esses estudos tornaram-se 

possíveis a partir da publicação regular do Science Citation Index (SCI) do Institute 

for Scientific Information (ISI) no início da década de 60. Em relativamente pouco 

tempo e principalmente no Primeiro Mundo, os indicadores bibliométricos passam a 

dar subsídios à tomada de decisões em política científica e universitária. 
Cada vez mais os pesquisadores procuram as revistas de bom nível e de 

alto impacto, não somente para tornar mais visíveis os resultados de seus 

' Docente da Faculdade de Biblioteconomia - UNESP 
" Bibliotecários da Faculdade de Odontologia - UNESP 
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trabalhos, como para valorizá-los junto às agências financiadoras e á 

administração universitária 

Mas a base de dados SCI tem indicado somente uma dezena de revistas 

publicadas na América Latina, nos últimos dois decênios, algumas da Argentina, 

Brasil, Chile e México (GARFIELD, 1995). 
Acreditamos que deva existir um grande número de investigações 

importantes em revistas regionais, locais e nacionais, não indexadas pelo ISI, e 

que sâo veículos de comunicação importantes, indispensáveis aos pesquisadores 

da área odontológica (GARFIELD, 1995). 
A área odontológica não está sozinha em sua frustação da não-indexação, 

pois quase toda a ciência do Terceiro Mundo está fora do ranking mundial de 

citação. Obstáculos estruturais e preconceitos sutis impedem pesquisadores e 

nações pobres de compartilhar suas descobertas com o mundo (GIBBS, 1995). 

Em recente artigo da Folha de S.Paulo foi citada uma importante 

descoberta de brasileiros na área de Anatomia, publicada há 18 anos atrás, na 

Revista da Faculdade de Odontologia de Araraquara (UNESP), cujo trabalho não 

foi considerado pela literatura científica médica por estar "em revista científica de 
reduzida circulação pelo Planeta, além de estar em português" (BONALUME 

NETO, 1996). 

"É vital que países em desenvolvimento comuniquem suas pesquisas entre 

eles. E é falta de ética não haver uma maneira dos pesquisadores do terceiro 

mundo compartilharem idéias com a infraestrutura médica." (NORTON apud 

GIBBS, 1995). 
As publicações do Terceiro Mundo ficam presas a um círculo vicioso 

clássico. As revistas domésticas não ganham prestígio e circulação internacional, 

porque os cientistas publicam seus melhores resultados no Exterior, mas os 
pesquisadores latino-americanos publicam no Exterior porque revistas domésticas 

não levam seus resultados para o mundo científico (GIBBS, 1995). 
Para que este círculo vicioso se desfaça, necessário se torna que revistas 

melhores e brilhantes, que são excluídas do discurso científico permitido por 

serviços de indexação ocidentais, sejam citadas por outros índices de citação 

científica nacionais ou da América Latina. 
Segundo SPINAK (1996) há necessidade de que a América Latina compile 

um índice Latino-Americano de Citação Científica. Entretanto, este mesmo autor 

faz advertências sobre esses procedimentos aleatórios, sem estudos e 
adequações do contexto sócio-econòmico e institucional. 

Esperamos num futuro breve, divulgando internacionalmente nossas 

pesquisas, alcançar o sucesso que será o reconhecimento do bom trabalho e da 

boa pesquisa que se estará realizando neste país e em toda América Latina. 

2 PROPOSIÇÃO 

Propomos neste trabalho a criação de um índice Latino-Americano de 

Citação Científica na Área de Odontologia, com a finalidade de criar-se uma 

imagem mais ampla da investigação odontológica no Brasil, na América Latina e no 

Caribe. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

Para a elaboração do projeto-piloto (OLIVEIRA, 1985), procedeu-se a 

indexação dos volumes e/ou fascículos correspondentes ao período de 1990 a 

1995 de três revistas, sendo duas nacionais e uma argentina. 

a) REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP. São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista, 1979/1980- (Semestral) 

Formada a partir de 1979/1980 pela fusão da REVISTA DA FACULDADE 

DE ODONTOLOGIA DE ARAÇATUBA / REVISTA DE FARMÁCIA E 
ODONTOLOGIA DE ARARAQUARA E REVISTA DA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 

ISSN 0101-1774 

b) BRAZILIAN DENTAL JOURNAL. Ribeirão Preto ; Dental Foundation, 
1990- (Semestral) 

ISSN 0103-6440 

c) REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA ARGENTINA. Buenos 
Aires: Asociación Odontológica Argentina, 1898/99- (Bimestral) 

Continuação da REVISTA ODONTOLÓGICA. 

ISSN 0004-4881 

Assim sendo, das referências bibliográficas apresentadas no final de cada 

artigo científico foram selecionadas apenas aquelas relativas à literatura latino- 
americana e indexadas como nos moldes abaixo: 

Exemplo do artigo científico extraído da Revista de Odontologia da UNESP, 

V.3, n.1, 1994 

COCLETE, G. A., CARVALHO, A. Avaliação da precisão dos marcadores de tempo 

de exposição dos aparelhos de raios X odontológicos. Rev. Odontol. UNESP, 

São Paulo, v.23,n.1, p. 149-58,1994. 

Referências bibliográficas do artigo acima: 

1 ALVARES, L. C., FREITAS, J. A. S. Da imprecisão dos marcadores de tempo em 
aparelhos de raios X odontológicos. Rev. Fac. Odontol. USP, v. 5, p. 275- 

84, 1967. 

2 AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. The American National 
Standard for Exposure Time Designations for Timers of Dental X-ray 

machines apud WUEHRMANN, A. H., MASON-HING, L. R. Dental 

radiology. St. Louis : Mosby, 1981. p. 10. 

3^^ 



5.18 

3 GOMES, R. O., GOMES, R. D. A radiologia na odontologia - efeitos biológicos e 
medidas de proteção. Rev. Bras. Odontol., v.40, p.7-11, 1983. 

4 MARQUES JÚNIOR, A., FONTOURA, H. E., SOUTO, S. L. L. Avaliações das 
barreiras à radiação X. RGO, v.39, p.273-5, 1991. 

5 OLIVEIRA, M. A. M., TANNOUS, L. A. Radiações X - proteção paciente 
operador. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent., v. 30, p. 15-8, 1976. 

6 PEIXOTO, J. E., FERREIRA, R. S. Resultados do programa postal de avaliação 
da exposição em radiologia oral na área do Rio de Janeiro. Odontol. 

Moderno, v. 9, p. 23-30, 1982. 

7 SILVA JUNIOR, A. R. Higiene das radiações, redução da irradiação dos raios X 
recebida pelo paciente por meio da diminuição do tempo de exposição e 

o aumento do tempo de revelação. Ribeirão Preto, 1984. Dissertação 
(Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial) - Faculdade 

de Odontologia, Universidade de São Paulo. 

8 WUEHRMANN, A. H., MANSON-HING, L. R. Radiologia dentária. 5.ed. Rio de 
Janeiro; Guanabara Koogan, 1985. 508p. 

O destaque dado à referência 1 foi desmembrado, como segue abaixo: 

autores CITADOS 

Al VARES. L C. 

ANO REVISTA CITADA VOL. N° PAG. ANO 

1967 Rev. Fac. Odontol USP 5 275-84 1967 

AUTOR 

CITANTE 

REVISTA CITANTE VOL. NO PAG ANO 

COCLETE, 

G.A 

REV. ODONTOL UNESP 23 1 149-58 1994 

AUTORES CITADOS 

FREITAS. J. A. S. 

ANO REVISTA CITADA VOL. N° PAG. ANO 

1967 Rev. Fac. Odontol USP 5 275-84 1967 

AUTOR 

CITANTE 

REVISTA CITANTE VOL. N° PAG ANO 

COCLETE, 

G.A 

REV. ODONTOL. UNESP 23 1 149-58 1994 
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O arranjo por ordem alfabética de sobrenome(s) do(s) autor(es) citado(s) 

segue estrutura idêntica ao índice de citações do Science Citation Index (SCI) 

como se observa no exemplo abaixo: 

ALVARES, L. C. 

1967 Rev. Fac. Odontol. USP, 5: 275-84 
COCLETE, G. A, etal. Rev. Odontol. UNESP, 23(1): 157, 1994 

1968 Rev. Fac. Odontol. S. Paulo, 6: 151-60, 1968 
CASTILHO, J.C.M. et al. Rev. Odontol. UNESP, 19(1): 275, 

1990 

1970 Estomatol. Cult, 4: 201-8, 1970 
GALVÂO, C.A.A.N. Rev. Odontol. UNESP, 20: 227-36, 1991. 

Foram analisados, também, para cada título de revista indexado, os 

seguintes dados constantes: 

a) total geral de citações para cada artigo; 

b) total de citações Nacionais (Nac.) / Latino-Americanas (L.A.) / 
Estrangeiras (Estr); 

c) total de auto-citações; 

d) total de citações de teses; 

e) total de citações de artigos de periódicos; 
f) total de citações de livros; 

g) outras citações (eventos, patentes etc); 

h) revistas mais citadas. 
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Exemplo dos formulários utilizados: 

Formulário 1 - Título das revistas mais citadas 

REVISTA PESQUISADA N° DO 

ARTIG 

0 

TITULO DAS 

REVISTAS 

CITADAS 

PAÍS TOTAL 

DE 

CITAÇÕE 

S 
Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

01 Rev. Bras.Pesq. 

Med. Biol 
BR 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1,1995 

02 - - - 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

03 - - - 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

04 Braz. Dent J. BR 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

05 Rev. Lat-Amer. 

Microbiol 
LA 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

06 Rev.Paul.Odonto! BR 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

07 Rev.Fac. Odontol. 

Araçatuba 
BR 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

08 Braz. Dent. J. BR 01 

Brazilian Dental Journal,_v.6, 

n.1.1995 

09 - - - 
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Formulário 2 - Número de citação por nacionalidade 

íMnir.F nE CITACOES 
N° DE CITAÇÕES 

REVISTA N° DO 

ARTIGO 

NAC. L . A ESTR TOTAL AUTO 

CITAÇÃO 
** 

braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

01 01 10 11 

braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

02 11 11 

braz. dental 
J. V.6,N.1,1995 

03 17 17 

~^AZ. DENTAL 

J. V.6,N.1,1995 

04 1 6 7 

braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

05 1 13 14 

braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

06 1 16 17 

~braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

07 3 17 20 1 

braz. dental 

J. V.6,N.1,1995 

08 1 6 7 1 

braz. dental 

J. V.6.N.1,1995 

09 1 16 17 1 

total 

8 1 112 121 3 

NÃO ENTRA NA SOMA TOTAL. JÁ INCLUSO NA SOMA DOS OUTROS 

ITENS. 

350 
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Formulário 3 - Número de citação por tipo de publicação 

N° DE CITACÕES 
REVISTA N° DO 

ARTIG 

0 

TESE 

S 
ART. 

REV. 
LIVROS EVENT 

OS 
TOT 

AL 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

01 1 1 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

02 ~ 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

03 

" 

— 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

04 1 1 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

05 1 

" 

1 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

06 1 1 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

07 1 1 1 *■ 3 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

08 1 1 

BRAZILIAN DENTAL 

JOURNAL, V.6,N.1,1995 

09 1 1 

TOTAL 

2 6 - - 9 

353 
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4 RESULTADO 

No período de 1990 a 1995, foram analisados: 

a) 131 artigos da Revista de Odontologia UNESP; 

b) 104 artigos da revista Brazilian Dental Journal; 

c) 132 artigos da Revista de Ia Asociacion Odontologica Argentina. 

Totalizam, assim, 367 artigos, que geraram 1151 citações, como 

demonstram os percentuais das tabelas abaixo: 

TABELA 1 - ANÁLISE QUANTITATIVA DAS CITAÇÕES POR NACIONA- 

LIDADE 

NACIONAIS 

LATINO- 

AMERICAN 

A 

ESTRANGEI 

RA 

TO 

TAL 

DE 

N° % N° % N° % 

TOT CITA TOTA CIT TOTA CITA CITA 

AL ÇÂO L A LCITA ÇÂO ÇÕE 

CITA CITA ÇÃ ÇÕES S 

ÇÕE ÇÕES O 

S 

AUTO 

CITA 

ÇÂO** 

BRAZ. 239 16% 28 2% 1208 82% 1475 108 

DENT. J. 

REV. 

ASOC. 
ODONTOL 

. ARG. 

251 11% 20 1% 2008 88% 2279 82 

REV. 578 21% 35 1% 2104 78% 2717 181 
ODONTOL 

.UNESP 

^ NÃO ENTRA NA SOMA TOTAL JÁ INCLUSO NA SOMA DOS 

nUTROS ITENS     

35^ 
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TABELA 2 - ANÁLISE QUANTITATIVA DAS CITAÇÕES POR TIPO DE 

PUBLICAÇÕES 

TESES REVISTAS LIVROS OUTROS TOTAL 

Rev. Asoc. 
Odontol. 5% 50% 43% 2% 100% 

Arg. 

Rev. 

Odontol. 26% 

UNESP  

Braz. Dent. 
J. 9% 

59% 

63% 

13% 

28% 

2% 

0% 

100% 

100% 

TABELA 3 - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS TÍTULOS MAIS CITADOS 

Braz. Dent. J. v.1-6, 1990'95 

Títulos mais citados Nacionalidade n° citações 

Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. BR 18 

Rraz. Dent. J BR 12 

Rev. Bras. Odontol BR 12 

Rfiv Fac. Odontol. Araçatuba BR 10 

Rev. Fac. Odontol. R.Preto BR 10 

Rev Odontol. USP BR 10 

Rev Paul, de Odontol. BR 10 

RGO BR 08 

Rev Asoc. Odontol. Argent LA 07 

"Rev. Fac. Farm. Odontol. R.Preto BR 04 

35S 
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Rev. Asoc. Odontol. Argent, v.78-83, 1990-95 

Títulos mais citados Nacionalidade n° citações 

Rev Asoc. Odontol. Argent. 
LA 45 

Acta Odontol. Latinoamericana 
LA 03 

Acta Clin. Odontol. 
LA 03 

Prat Odontol. 
LA 02 

niario La Prensa 
LA 02 

Clinicas Odontol.   
LA 02 

Rol Of. Sanit. Panam. 
LA 02 

Artuííl- Dent.   
LA 02 

pow Cubana üncoi. LA 01 

RBO   
BR 01 

■r ARPi A 3 - ANÁLISE QUANTITATIVA DOS TÍTULOS MAIS CITADOS 
(Continuação) 

Rev. Odontol. UNESP, v.20-24, 1991-5 

5 CONCLUSÃO 

Nas condições em que a presente pesquisa transcorreu, achamos válido 

concluir que citações utilizadas pelos pesquisadores 

brasileiros e dos demais países da América Latina são internacionais 

(Tabela 1); 
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b) a nível nacional, as citações utilizadas são na maioria das vezes feitas 
entre os próprios pares do Departamento e mesmo da própria Instituição 

(Tabela 1); 

c) os autores brasileiros não estão utilizando a literatura latino-americana, 
assim como autores da América Latina não utilizam a literatura brasileira - 

o percentual de uso equivalente é 1,5% (Tabela 1); 

d) a alta incidência de auto-citação encontrada na Revista de Odontologia 
da UNESP justifica-se pela linha de pesquisa desenvolvida dentro da 
própria Universidade, o que não ocorre com as outras publicações 

avaliadas, pois as mesmas são de caráter clínico e editadas por 

associações odontológicas (Tabela 1); 

e) nas citações latino-americanas encontramos o percentual de 43% de 
publicações monográficas, enquanto que no Brasil o maior índice chega a 

28% - isto provavelmente se justifica pelo alto custo de editoração no 

Brasil e porque na Argentina as edições são atualizadas com maior 
freqüência (Tabela 2); 

f) das dez revistas mais citadas, as três primeiras são auto-citações delas 
próprias (Tabela 3). 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho, verificamos que; 

a) alguns indicadores de qualidade de uma boa publicação, como 
regularidade na publicação e normalização técnica dos artigos e da 

revista como um todo não são constantes nas revistas nacionais e latino- 
americanas, prejudicando a sua indexação em qualquer índice de citação, 

seja nacional ou internacional; 

b) nas referências bibliográficas de autoria múltipla, onde não existe a 
indicação de todos os autores (et alii), constitui-se um grande obstáculo 

para a realização do índice, pois não conseguindo identificá-los, os 
mesmos perdem a sua citação; 

c) é natural que os resultados dessa indexação gerem insatisfação entre os 
pesquisadores, pois muitos não encontrarão seus nomes muito bem 

pontuados, mas este seria apenas mais uma ferramenta bibliográfica, 

para a recuperação da informação dos profissionais da área; 

d) a elaboração de um índice Latino-Americano de citação científica na área 
de Odontologia pode chamar atenção de pesquisadores da América 
Latina e demais países para a ciência do mundo em desenvolvimento e 

então, algumas das injustiças de indexação e análise de citação poderão 
começar a ser reexaminadas; 

e) dentre as revistas citadas, constatamos que algumas não figuram em 
nenhum índice ou publicações de abstracts e julgamos que essa falha 

possa ser sanada pelos próprios editores ou instituições. 
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ABSTRACT 

This paper is a quantitative analysis and indexation of citations in articles published 

in the Revista de Odontologia da UNESP, Brazilian Dental Journal, and Revista de 

la Asociación Odontologica Argentina, between 1990 and 1995, with the purpose of 
preparing a Latin-American Index of Scientific Citations in the area of Dentistry. 
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análise comparativa de revistas da área de comunicação 

SOCIAL; UM RELATO 

llce Gonçalves Milet Cavalcanti* 

Vera Labatut Pinto Ribeiro Afonso" 

RESUMO 

Éste artigo apresenta a metodologia aplicada na implantação do projeto de indexa- 

do de periódicos na área de Comunicação Social. Em decorrência, indica para o 
^tudo o núcleo representativo de títulos nacionais, analisa quantitativamente os 

artigos e resumos publicados no período de existência e faz uma análise compara- 

tiva entre as quatro revistas estudadas. 

1 INTRODUÇÃO 

A iniciativa deste trabalho partiu do projeto aprovado pelo CNPq, intitulado 
-Indexação de periódicos da área de Comunicação Social". O projeto foi desenvol- 

•Ho na Biblioteca da Escola de Comunicação da UFRJ. 
^ O objetivo principal foi o de fornecer ao usuário da Biblioteca informações 

contidas nos principais periódicos nacionais da área, que constam do acervo. 

Através do manuseio das obras e do prosseguimento do trabalho de análise 

formar os catálogos de autor, título e assunto, surgiu a idéia de analisar as 

Revistas e equiparar os seus resultados. 

2 recursos HUMANOS 

O projeto foi desenvolvido por uma equipe constituída de um bibliotecário, 

yrn bolsista de apoio técnico, um bolsista de iniciação científica e um digitador. 

3 metodologia 

A responsabilidade de identificar os periódicos ficou com a coordenação do 
ieto tendo por critério o título que apresentasse a coleção mais completa possi- 

^*^1 e que fosse reconhecido na área, através dos seguintes parâmetros: instituição 
^^conhecida na área, comitê científico, artigos com fundamentos e penetração na 

• • i- tpcária da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
"^Sudante do Curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminonso. 
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comunidade acadêmica. 

Para a coordenação do projeto ficou ainda a indicação dos assuntos conti- 

dos nos artigos, seguindo os termos adotados pela Biblioteca, consultando o voca- 

bulário controlado existente. 

As atividades cabíveis aos bolsistas ficaram assim distribuídas: 

a) para o catálogo impresso/base de dados: 

• verificar no Kardex o período de abrangência dos periódicos; 

• retirar das estantes os fascículos referentes aos títulos indicados 

pela coordenação do projeto; 

• estudar a ABNT - Norma de Referências Bibliográficas - especifi- 

camente para artigos de periódicos; 

• elaborar ficha com referência bibliográfica completa; 

• acrescentar na ficha o resumo do artigo, quando houver; 

• remeter o material para a digitação; 

• correção da listagem; 

b) para o catálogo da Biblioteca/ECO: 

• elaborar ficha com referência bibliográfica completa; 

• abrir ficha de autor, título e assuntos para cada artigo; 

• alfabetar as fichas; 

• indexar as fichas no catálogo de autor, título e assuntos. 

4 TÍTULOS DE PERIÓDICOS SELECIONADOS 

A proposta apresentada no projeto foi a de criar um núcleo representativo de 

periódicos na área de Comunicação Social, utilizando a coleção da Biblioteca de 

Pós-Graduação da ECO, seguindo os critérios apontados anteriormente. 

O núcleo ficou constituído pelos seguintes títulos: 

a) Comunicação & Educação; 

b) Comunicação & Política; 

c) Comunicação e Artes; 

d) Comunicarte; 

e) ECO - Publicação da Pós-Graduação da Escola de Comunicação da 

UFRJ; 

f) Imagens; 

g) INTERCOM - revista brasileira de Comunicação; 

h) Novos Estudos CEBRAP; 

i) Revista de Biblioteconomia & Comunicação; 

j) Tempo Brasileiro - revista trimestral de Cultura. 

Porém, em decorrência do curto período (doze meses) de vigência do pro- 

jeto. foi possível analisar apenas quatro títulos, cujas coleções têm abrangência 

significativa e são conhecidas no meio acadêmico. 

Os títulos trabalhados encontram-se no QUADRO 1 com os respectivos re- 

sultados do processo. 
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QUADRO 1 -TÍTULOS SELECIONADOS - RESULTADO 

TÍTULOS FASCICULO 

S 

ARTIGOS ENTRADAS* 

Comunicação & Política 17 184 833 

Comunicação & Sociedade 20 239 981 

Revista Comunicações e 

Artes 

26 312 624 

Comunicarte 02 27 54 

TOTAL 65 762 2492 

* Eqüivale a autor, título e assunto 

5 ANÁLISE DAS REVISTAS 

Conforme foi demonstrado, o projeto analisou apenas quatro títulos da área, 

com resultados bastante significativos, o que permitiu traçar o perfil de cada um. 

5.1 COMUNICAÇÃO & POLÍTICA 

A trajetória editorial da presente revista foi a seguinte: 

1983 (criação) Editor: Paz e Terra 
Endereço: Rua São José, 90/1801 

Rio de Janeiro - 20.010-020 

1984 Editor: Achiamé 

Endereço: Rua da Lapa, 180 - sobreloja 

Rio de Janeiro - 20.021 

1985/1989 Editor: Forense-Universitária 

Endereço: Rua do Catete, 311/813 

Rio de Janeiro - 22.220 

1990/1991 Editor: Oito de Março 

Endereço: não consta na publicação 

1992/1994 Editor: CEBELA (Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos) 
Endereço: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 

Cidade Universitária - São Paulo - 05651-031 

Periodicidade: Trimestral 

ISSN: 0102-6925 

A coleção analisada abrange o período de 1983 a 1995, contendo algumas 

falhas que serão apresentadas no Quadro 2, assim como o mapeamento do traba- 

lho na revista. 
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QUADRO 2 - COMUNICAÇÃO & POLÍTICA - RESULTADO 

DATA V. n. TOTAL 

ARTIG 

OOS 

% TOTAL 

RESU- 

MOS 

% OBSERVAÇÃO 

1983 1 1 05 2.72 01 2.56 ~ 

1983 1 2 -- — — — a bt. não possui 

1984 2 1/2 07 3.80 ~ — — 

1984 2 3/4 07 3.80 — — ~ 

1985 3 1/4 07 3.80 — — — 

1986 1 6 03 1.63 ~ — — 

1987 1 7 05 2.72 ~ ~ — 

1988 1 8 10 5.43 — — — 

1989 1 9 04 2.17 — — — 

1989 9 2/4 12 6.52 — ~ — 

1990 9 11 09 4.90 — — — 

1990 9 12 — — — — a bt. não possui 

1991 10 13/14 20 10.87 — — — 

1992 11 16 09 4.89 08 20.51 — 

1993 12 18/19 11 5.98 01 2.56 ~ 

1993 13 22/25 19 10.33 ~ ~ — 

1994 1 1 13 7.07 09 23.08 ~ 

1994/95 1 2 29 15.76 08 20.51 ~ 

1995 1 3 14 7.61 12 30.78 — 

TOTAL 10 17* 184 100.00 39 100.00 * 02 fascículos a bt. não 

possui 

Nota: bt. = a 3reviatura para "Bi slioteca de Comunicação da UFR. 

5.1.1 Análise 

De acordo com os dados apresentados verifica-se que a revista tem doze 

anos de existência, o que no Brasil significa uma certa estabilidade e, conseqüen- 

temente, credibilidade por parte dos profissionais da área. 

Porém, constata-se que; 

• não existe coerência entre volumes e números ao longo dos anos; 

• dois fascículos não foram analisados, em decorrência de a Bibliote- 

ca/ECO não dispor deles em seu acervo, o que não afetou significativa- 

mente o resultado; 

• existe uma variação de artigos apresentados em cada fascículo (03-29); 

• o período mais produtivo refere-se a 1994/95, com um total de 29 artigos, 

o que representa 15.76% do total de 184 artigos distribuídos nos 12 anos; 

• os resumos, que deveriam acompanhar todos os artigos, apresentam-se 

no período citado acima em número de apenas 39, com um percentual, 

em 1995, de 30.78%. 
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Disto se conclui o seguinte: 

• na elaboração do periódico as normas da ABNT não são levadas em con- 

sideração, o que dificulta o acompanhamento da existência da coleção; 

• a transferência de responsabilidade das editoras a cada ano prejudica a 
continuidade do periódico dentro dos padrões mínimos para atender os 

interesses de uma comunidade, como é o caso da variação de artigos 

apresentados (03-29) por fascículo; 

• após a transferência de responsabilidade da editoração para universida- 

des (USP e UFRJ), constata-se um equilíbrio no tocante a artigos publi- 

cados (entre 09 e 29 artigos). Para ser feita uma comparação, em 1986, 

no v. 1, n. 6, foram apresentados apenas 03 artigos. 

5.2 COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE 

Esta revista iniciou-se em 1979 e continua até o momento sob a responsabi- 

lidade de uma instituição de ensino superior. 
• Editor: Instituto Metodista de Ensino Superior. 

• Endereço: Rua do Sacramento, 230 

Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP 

• Periodicidade: semestral 

• ISSN: 0101 -2657 

A coleção analisada abrangeu o período de 1979 a 1994, apresentando-se 

o trabalho desenvolvido no Quadro 3. 
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QUADRO 3 -COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE - RESULTADO 

DATA v. n. TOTAL 
ARTIGOS 

% TOTAL 
RESUMOS 

% OBSERVAÇÃO 

1979 1 1 20 8,37 11 8 80 ~ 

1979 1 2 12 5.02 12 9.60 — 

1980 1 3 10 4.18 10 8.00 — 

1980 1 4 10 4.18 10 8.00 ~ 

1981 3 5 11 4.60 09 7.20 — 

1981 3 6 11 4.60 10 8.00 ~ 

1982 4 7 15 6.28 14 11.20 — 

1982 4 8 14 5.86 10 8.00 ~ 

1983 5 9 12 5.02 12 9.60 ~ 

1983 5 10 14 5.86 ~ — -- 

1984 6 11 14 5.86 -- — 

19^ 6 12 ~ ~ ~ — a bt não possui 

1985 7 13 15 6.28 — — ~ 

1986 7 14 13 5.44 — — ~ 

r987 7 15 10 4.18 — ~ — 

1988 — — ~ ~ — não houve publicaçüo 

' r989 9 16 11 4.60 — — — 

1990   — — ~ — — não houve publicação 

1^91 10 17 10 4.18 ~ — — 

' Í991 10 18 10 4.18 ~ — — 

1992 — — ~ ~ — — não houve publicação 

r^3 11 19 09 3.77 09 7.20 — 

' 1993 12 20 10 4.18 10 8.00 — 

1994 

^foTÃíT 

13 22 08 3.36 08 6.40 ~ 

10 2"^ 239 100.00 125 100.00 * 01 fascículo a ht n;lo pi^ssiii 

5 2-1 Análise 

O periódico em estudo apresenta treze anos de atividade editorial, apesar 

cua implantação ter sido em 1979, o que somaria quinze anos. O QUADRO 3 

stra interrupções nos anos de 1988, 1990 e 1992. 
De acordo com o quadro, constata-se o seguinte; 
• nos anos de 1979 e 1980 foi publicado o v. 1 da revista, abrangendo os 

números de 1-4; 

• na coleção não aparecem os volumes 2 e 8; 

• o fascículo 21 não consta da coleção, passando do 20 para o 22; 

• a revista mantém um equilíbrio na publicação de artigos, apresentando 

uma média de 12 artigos por fascículo, contendo a maior concentração 

em 20 artigos e a menor em 08; 

• no período de 1979/1983 todos os artigos são acompanhados de resu- 

mos, o que totaliza 98, com uma média de aproximadamente 11 artigos 



por fascículo; 

• no período de 1983/1991 os fascículos não apresentam resumos; 

• de 1993 a 1994 os artigos voltam a apresentar resumos; 

• existe um total de 239 artigos para 125 resumos. 

Conclui-se que; 

• apesar de ser uma revista de uma instituição acadêmica responsável por 

sua edição e de apresentar um índice de organização e produtividade 

alto, há um período muito longo sem resumos, o que resulta em prejuízo 

para a área e para a clientela; 

• em determinados períodos, a numeração do volume e do fascículo não 

seguem a norma da ABNT para apresentação de periódicos. 

5.3 COMUNICAÇÕES E ARTES 

Este periódico teve início em 1970 e continua ativo. Responsável por sua 

publicação é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA/USP). 

• Editor; Escola de Comunicação e Artes - ECA/USP 

• Endereço: Av. Prof. Lúcio Rodrigues, 443 

São Paulo - 05508 - 900 

• Periodicidade; quadrimestral 

• ISSN; 024270 - 5 

Foi analisado o período de 1970 até 1994, cujo resultado está demonstrado 

no Quadro 4. 
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QUADRO 4 - COMUNICAÇÕES E ARTES - RESULTADO 

DATA V. n. TOT. ARTIG. % TOT. RESUMOS % OBSERVAÇÃO 

1970 1 1 07 2.24 — — 

1970 1 2 11 3.53 — ~ 

1970 1 3 07 2.24 — — 

1971 — 4 15 4,81 — ~ 

1971 — 5 10 3.21 — ~ 

1972/76 — — — — — — a bt. não possui 

1977 — 7 14 4.49 13 12.62 

1978 — — — — ~ não houve public. 

1979 — 8 11 3.53 05 4.85 

1980 — 9 14 4.49 14 13.59 

1981 — 10 11 3.53 ~ ~ 

1982 — 11 18 5.77 18 17.47 

1983 12 ~ 08 2.56 ~ ~ 

1984 — 13 10 3.21 01 0.97 

1985 — 14 15 4.81 ~ ~ 

1986 — 15 17 5.45 — ~ 

1986 12 16 17 5.45 ~ ~ 

1986 11 17 17 5.45 ~ ~ 

1987 ~ — — — ~ ~ não houve public. 

1988 13 18 08 2.56 04 3.88 

1988 13 19 13 4.17 08 7.77 

1989 14 20 2.24 04 3.88 

1989 14 21 28 8.97 ~ ~ 

1989 14 22 07 2.24 07 6.80 

1990 15 23 10 3.21 07 6.80 

1990 15 24 09 2.88 07 6.80 

1991 15 25 08 2.56 07 6.80 

1991 15 26 06 1.91 — — 

1992 16 27 — — — — apenas comunicações 

1993 — — ~ ~ — — não houve public. 

1994 17 28 14 4.49 08 7.77 

TOTAL 08 26* 312 100.0 
0 

103 100.00 * 01 fascículo a bt. não pos- 
sui 

5.3.1 Análise 

A revista foi criada em 1970, tendo, portanto, vinte e quatro anos de exis- 

tência. 
Completou uma coleção mais extensa do que a apresentada no QUADRO 4, 

em decorrência da falha apresentada no acervo da Biblioteca/ECO, no período de 
1972 a 1976. 

Vale ressaltar que não houve publicação nos anos de 1978, 1987 e 1993. O 

volume 16, número 27, do ano de 1992, não foi considerado na análise por tratar- 

se de um fascículo contendo apenas comunicações. Desta forma, ficam assim os 

pontos a serem considerados; 

• verifica-se que a revista não segue as normas da ABNT para apresenta- 

ção de periódicos; 
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• existe uma média de 17 artigos publicados por ano estudado (18 anos); 

• o percentual maior de publicação é de 8.97%, contendo 28 artigos no v. 

14, n. 21, 1989; 

• dos 312 artigos foram apresentados apenas 103 resumos; 

• em dois anos (1980 e 1982) coincidem os totais de artigos com os de re- 

sumos; 

De acordo com os pontos ressaltados, conclui-se que: 

• apesar de a revista ser editada por um órgão acadêmico e público, ela 

não apresenta regularidade na sua periodicidade; 

• a ausência da normalização na apresentação do periódico traz dificulda- 

des para identificar a coleção existente e para manter uma política edito- 

rial, entre outras; 

• a falta de uma política editorial é notada na diferença entre o total de arti- 

gos apresentados (312) e o total de resumos (103); 

• existe um prejuízo na "produção" da área, nos períodos em que não hou- 

ve publicação. 

5.4 COMUNICARTE 

Esta revista teve início em 1982, sob a responsabilidade da PUC/CAMP. 

• Editor: PUC/CAMP - Instituto de Artes e Comunicações 

• Endereço: Campus I - Rodovia D. Pedro I, km 112 

Campinas - São Paulo 082.894-7 

• Periodicidade: Irregular 

• ISSN: 0102-0242 

Apesar de seus doze anos de existência, para o projeto foram trabalhados 

apenas dois anos da revista, em decorrência do curto prazo da pesquisa. Porém, o 

QUADRO 5 oferece a trajetória completa do periódico, de 1982 a 1994. 

QUADRO 5 -COMUNICARTE - RESULTADO 
DATA V. n. TOT. ARTIGOS % TOT. RESUMOS" % OBSERVAÇÃO 

1982 1 1 11 6.28 10 17.23 trabalhado 

1983 1 2 16 9.14 16 27.59 trabalhado 

1984 2 3 16 9.14 16 27.59 ~ 

1984 2 4 16 9.14 16 27.59 — 

1985 3 5 13 7.43 — ~ ~ 

1985/86 3/4 6/7 05 2.86 — ~ ~ 

1986 4 8 10 5.72 — ~ 
1987 5 9/10 24 13.71 — — - 

1988 6 11/12 12 6.86 ~ — ~ 

1989/90 7/8 13/14 12 6.86 ~ ~ ~ 

1991 9 15 10 5.72 ~ ~ ~ 

1992 10 16/17 11 6.28 ~ ~ 

1993 11 18 09 5.14 ~ — ~ 

1994 11 19 10 5.72 ~ ~ 

TOTAL 11" 14* 175 100.00 58 100.00 conforme as 
publicações 

" a partir de 1985 a revista tem nova política editorial, dc acordo com a qual fícam excluídos os resumos 
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5.4.1 Análise 

COMUNICARTE tem 12 anos de existência e contém 11 volumes, com 14 

fascículos. Verifica-se o seguinte na publicação estudada: 

• nos períodos de 1985/1986 e 1989/1990 a publicação agrupou os volu- 

mes 3/4 e 7/8, respectivamente; 

• os dados da revista têm coerência ou seja, o ano com o volume e número; 

• a edição é corrente; 

• há um equilíbrio dos artigos publicados por fascículo; 

• verifica-se a ausência de resumos a partir de 1985. 

De acordo com a análise, conclui-se que: 

• houve preocupação do editor em dar continuidade à sua publicação, não 

deixando nenhum período a descoberto. É o caso de 1985/1986 e 

1989/1990; 

• a publicação segue as normas da ABNT para periódicos, o que resulta em 

uma coleção organizada, com informações precisas sobre o periódico; 

• possui uma média de 12 artigos por fascículo publicado; 

• a maior concentração de artigos é em 1987, com 24, o que representa 

13.71% da produção total; 

• no período de 1982 a 1984, oferece 58 resumos, com uma média de 15, 

distribuídos em 4 fascículos; 

• a grande falha da revista é a ausência do resumo a partir de 1985, do que 

resultaram 8 fascículos sem informação precisa ao leitor. 

6 ANÁLISE COMPARATIVA 

Após o mapeamento das revistas estudadas, apresenta-se um quadro com- 

parativo para demonstrar qual a mais produtiva, o período de atividade, a periodi- 

cidade, se é órgão governamental ou particular etc. Desta forma, o Quadro 6 deta- 

lha os dados e ressalta a análise. 
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QUADRO 6 - PERIÓDICOS - ANÁLISE COMPARATIVA 

TÍTUI-OS PERÍOIX) IXKAI- ÓRGÃO PF-RIODICl- 

I)/VDE. 

QUANTIDAI)!' ARTlCiOS RIÍSUMOS 
ARlICiOS/ 

RI-SUMOS 

Privado l^jblico vol.. NÚM. Tot 
ai 

% Total °0 Difcrai 
V" 

"o 

jmunicaçSo 
Política 

1983/1995 RJ/SP X X Trimestral 13 10 17 1X4 20.22 39 12.00 145 24,7i 

ímunicaçao 
Sociedade 

1979/1994 SP X - Semestral 13 10 20 239 26.26 125 38.46 114 19.4Í 

jmiinica^õe 
; /\rtes 

1970/1994 SP - X Quadrimestral 17 08 26 312 34.29 103 31.69 209 35.7: 

* 
smunicarte 1982/1994 SP X - Irregular 12 11 14 175 19.23 58 17.85 117 20.0( 

3TAL 25 3 2 55 39 77 910 100.00 325 100.00 585 100,0' 

* Anos trabalhados: ficaram ausentes os anos nüo publicados c os que a Biblioteca níio possuía. 
** Período trabalhado no projeto: 1982/1983. 

Fazendo-se uma análise comparativa dos títulos estudados, destacam-se os 

seguintes pontos; 

• a revista mais antiga é "Comunicações e Artes", iniciada em 1970 e edi- 

tada por um órgão público situado em São Paulo; 

• a maior parte das revistas é editada por órgãos privados; 

• o período de cobertura das revistas na Comunicação abrange 25 anos, 

cabendo ao periódico "Comunicação e Artes", durante 17 anos de exis- 

tência, o maior número de anos e fascículos publicados; 

• observa-se que a maior quantidade de volumes recai para a 

"Comunicarte", com 11, enquanto a maior quantidade de fascículos coube 

a "Comunicações e Artes", com 26; 

• totaliza-se em 910 a quantidade de artigos apresentados pelas 4 revistas, 

destacando-se o total de 312 artigos para o periódico "Comunicações e 

Artes", o que representa um percentual de 34.29% do universo pesquisa- 

do; 

• a maior quantidade de resumos cabe ao periódico "Comunicação & Soci- 

edade", com 125, o que representa 38.46% do total; 

• destaca-se uma diferença de 585 entre o total de artigos e o total de re- 

sumos, percebendo-se a maior diferença para a revista "Comunicações e 

Artes" com 209, o que eqüivale a um percentual de 35.72%. 

Mediante os pontos colocados, conclui-se que; 

• a revista "Comunicações e Artes", a mais antiga, apresenta a maior quan- 

tidade de fascículos e de artigos, mas tem o maior índice de diferença en- 

tre artigos publicados e resumos; 

• o periódico "Comunicação & Sociedade" apresenta o maior número de re- 

sumos; 
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• a Comunicarte se destaca com a maior quantidade de volumes. 
Em suma, conclui-se que a "Comunicações e Artes" possui uma política 

editorial mais definida, resultando numa publicação mais segura em difundir o co- 

nhecimento da área. 

7 RESULTADO 

Como resultado prático do projeto, cita-se a alimentação dos catálogos da 
Biblioteca através de autores, títulos e assuntos, constantes nos artigos das revis- 
tas estudadas. 

Em conseqüência, o uso de periódicos tornou-se uma constante, principal- 
mente para os alunos dos cursos de graduação, que em geral não dominam outro 

idioma que o vernáculo. 

Considera-se também a formação da base de dados, que facilita a manuten- 
ção e a recuperação da informação, tendo como subproduto o catálogo impresso. 

A base foi programada em MICROISIS e oferece formas de recuperação 

pelos autores, títulos e assuntos. 

O presente artigo é uma contribuição decorrente do projeto. 

8 CONCLUSÃO 

As conclusões referentes aos periódicos acompanham a descrição de cada 
um no texto. Entretanto, é preciso ressaltar aqui que os editores não cumprem com 
o compromisso da periodicidade. Nota-se que, com exceção da COMUNICARTE, 

que assumiu uma periodicidade irregular, as outras revistas ultrapassam o trimes- 
tral, quadrimestral e semestral, contrariando compromissos assumidos. 

Os benefícios do projeto atingiram vários segmentos. 

a) Na Biblioteca da Escola de Comunicação; 

• conseguiu-se reunir em seus catálogos informações que estavam perdi- 

das no acervo, apesar da existência da Bibliografia Brasileira de Comuni- 

cação; 

• formou-se uma base de dados que facilitará o acesso e a manutenção da 

coleção; 

• disponibilizam-se informações nacionais relevantes e atualizadas da área 

para o usuário; 

• há facilidade no acesso á informação; 

• há precisão na obtenção de informação; 

• oferece-se maior abrangência de documentos para os trabalhos desen- 
volvidos pelos alunos da graduação. 

b) para a área de Comunicação; 

• análise dos periódicos da área; 

• disseminação da informação contida nos periódicos; 

• opções de leitura para a habilitações da área. 

Em suma, houve uma contribuição bastante significativa, sendo que o maior 
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beneficiado é o usuário, que recupera a informação e a transfere através dos seus 

produtos acadêmicos, dando assim a sua parcela de contribuição, não apenas para 

o campo do conhecimento, como também ao crescimento educacional da socieda- 

de. 

ABSTRACT 

This paper describes the methology used in a project for indexing journals in the 

area of Social Communication, resulting in a list of core national titles, a quantitati- 

ve analysis of articles and abstracts, and a comparative analysis of the four journals 

studied. 
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