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APRESENTAÇÃO 

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. 

SUMARIO 

VOLUME 1 

I TRABALHOS OFICIAIS APRESENTADOS NAS SESSÕES PLENÁRIAS 

1 POLÍTICAS DE SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS 

1.1 Evolução do uso da tecnologia de CD-ROM nas bibliotecas das 

Instituições de ensino superior brasileiras, Dolores Rodrigues Perez ; 27 

Mariza Russo 

1.2 Novas tecnologias e políticas de serviços em bibliotecas universitárias, 49 

Rejane Raffo Klaes 

1.3 Politica de serviços e novas tecnologias: perspectivas do Centrode 57 

Informações Nucleares (CIN) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), Gilda Gama Queiroz ; Luiz Fernando Passos de Macedo 

2 A QUESTÃO DO FINANCIAMENTO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

2.1 Políticas de financiamento em bibliotecas de Instituições de Ensino 64 

Superior, Lena Vânia Ribeiro Pinheiro; Maria de Fátima Pereira Raposo 

2.2 Redes Cooperativas no Brasil o futuro da rede BIBLIODATA, Moacyr 83 

Antonio Fioravante 



2.3 Enfrentando "a estrada do futuro": bibliotecas, cooperação e a era da 95 

informação, Mark Grover 

3 A BIBLIOTECA E A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

3.1 A biblioteca e a autonomia universitária: aspectos administrativos e 116 

financeiros, Leila Mercadante 



VOLUME 2 

4 A BIBLIOTECA E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO ACADÊMICO 

4.1 O Prossiga na Internet: informação e comunicação para pesquisa, 121 

Yone Sepúlveda Chastinet 

4.2 A modernização da biblioteca universitária para a sua interação 127 

adequada à universidade na "era da informação", 

Rosaly Favero Krzyzanowski 

4.3 A biblioteca universitária e o contexto acadêmico, 137 

Kira Tarapanoff; Rejane Raffo Klaes; Patricia Marie Jeanne J. Cormier 

4.4 Linhas e tendências metodológicas nas dissertações do mestrado em 174 

Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972-1995), 

Leilah Santiago Bufrem 

II TRABALHOS APRESENTADOS NAS SESSÕES TÉCNICAS 

5 POLÍTICAS DE SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS 

5.1 Acessar ou possuir, eis a questão.... Patrícia Zeni Marchiori 200 

5.2 Políticas para preservação de acervos de bibliotecas: seleção de itens e 212 

métodos, Marta S. R. do Vai; Sandra B, Lane 

5.3 Labirintos do passado: algumas reflexões sobre os acervos de livros 218 

raros das instituições brasileiras de ensino superior, 

Geraldo Moreira Prado; José Tavares da Silva Filho 

5.4 Construção de um banco de imagens na área da saúde: algumas 226 

reflexões, Osvaidélia Santos Pernambuco; Fernando Marmolejo Roldan 

5.5 Roubo, depredação de materiais e campanhas educativas em 234 

bibliotecas: proposta de um modelo de avaliação, Oswaido Francisco de 

Almeida Júnior 



VOLUME 3 

5.6 A multa financeira nas bibliotecas universitárias: sua contribuição ao 244 

desvio educacional e à injustiça social, Francisco das Chagas de Souza 

5.7 Compra de material bibliográfico: seleção otimizada, 250 

Nei Yoshihiro Soma; Marilda Leite Quinsan; FIávio Yoshihiko Sugimura 

5.8 Parâmetros para distribuição de recursos financeiros gerenciados pelo 259 

Sistema de Bibliotecas Universitárias - SBU na compra de periódicos, 

June Magda Rosa Scharnberg; Ana Maria Mattos Gaivão; Caterina Groposo 

Pavão; Maria Cristina Bürger 

5.9 Seleção e aquisição: uma proposta de automação e a experiência do 265 

SIB/UFES, Rachel Cristina Mello Guimarães; Ângela Maria Becalli; 

Isabel Cristina Louzada Carvalho 

5.10 Automação do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 276 

Uberlândia: um estudo de caso, Maria Bernadete Martins Alves; Elaine Maria 

Pereira Pringolato; Carlos Eduardo Lopes Cabral 

5.11 Conversão retrospectiva no Sistema de Bibliotecas da UNICAMP: 281 

integração de registros MARC a catálogo on-line, Mariângela Pisoni Zanaga 

5.12 Bases de dados: a metáfora da memória científica, Luiz Fernando Sayão 287 

5.13 Sistema de documentação audio-visual do CEDOC do Núcleo 294 

de Rádio e Televisão Universitária, Carlos Eduardo Pimentel 

5.14 Proposta de um sistema de ajuda para acesso otimizado às bases de 299 

dados do Consórcio ISTEC, Anamelea de C. P. Luiz dos Santos; Cláudio 

Magalhães Teixeira; Heloísa R. de Próspero; lone Caldas Couto; Marcelo 

Marim Richard Duarte Ribeiro; Rosamelia Parizotto; Sandra Maria Simioni; 

Vivian Heemann; Walter de Abreu Cybis 

5.15 Metodologia de coleta de documentos para a produção de 315 

bases de dadosbibliográficos, Maria B. Monte Alto Lambert; Selma Chi Barreiro 

5.16 A visão dos usuários sobre os produtos e serviços ofertados pelo 322 

Subsistema de Bibliotecas de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Ceará, Diana Maria Cirino Bessa; Edna Gomes 

Pinheiro 



5.17 Pesquisa tecnológica universitária e canais de informação: 334 

Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 

Uberlândia (DEENE/UFO): estudo de caso, Angela Maria Silva 

5.18 Da necessidade de um índice latino-americano de citação científica na 344 

área de odontologia, Tereza da Silva Freitas Oliveira; Maria Apparecida de 

Carvalho; Helena Sumika Sanomiya Otsuki; Isabel Pereira de Matos; Izamar da 

Silva Freitas; Cláudio Hideo Matsumot 

5.19 Análise comparativa de revistas da área de comunicação social: um 357 

relato,llce Gonçalves Milet Cavalcanti; Vera Labatut Pinto Ribeiro Afonso 



VOLUME 4 

5.20 Concepção ergonômica de páginas Web, Edison Melo; Solange T. Sari; 371 

Walter de Abreu Cybis; Anamelea de C. P. Luiz dos Santos; Heloísa R. de 

Próspero; Márcio Matias; Mário César Silveira; Vivian Heemann 

5.21 As bibliotecas universitárias e seus paradigmas: a missão, o ensino, a 394 

pesquisa, os custos, o pessoal, Vivian Heemann; Marilia Damiani Costa; 

Márcio Matias 

5.22 A estruturação da rede brasileira de informação em energia, 403 

Luiz Fernando Sayão; Selma Chi Barreiro 

5.23 A Biblioteca Central da Universidade Federal Rural de Pernambuco e os 410 

desafios das tecnologias emergentes de informação. Nanei de Oliveira 

Toledo; Conceição Lopes; Auta Rojas Barreto 

5.24 O ISTEC e a Internet acelerando a cooperação na Ibero-América, Maria 420 

Isabel Santoro; Harry Llull 

5.25 Qualidade no serviço de referência e informação (SR&I), Eliane Falcão 430 

Tuler Xavier; Regina Célia Baptista Beiluzzo 

6 A BIBLIOTECA E A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

6.1 Indicadores de avaliação para coleções de periódicos das 443 

bibliotecas universitárias brasileiras: reflexões sobre o estudo 

das revistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH 

- UNICAMP, Maria Alice Rebello Nascimento 

6.2 Avaliação de coleção de periódicos adquiridos por compra do serviço 460 

de biblioteca e documentação do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo: estudo preliminar, Érica Beatriz P. M. de 

Oliveira; Rosa Tereza Tierno Plaza 

6.3 Análise da demanda, uso e avaliação dos serviços ofertados pelo 470 

Subsistema de Bibliotecas de Ciência e Tecnologia da Universidade 

Federal do Ceará, Edna Gomes Pinheiro; Maria Helena S. Leão Macieira; 

Virgínia Bentes Pinto 



6.4 Estudos em gerenciamento de acervos da USP: critérios de avaliação 483 

de títulos de periódicos, Diva C. Andrade; Érica Beatriz P. M. Oliveira; 

Lúcia M. S. V. C. Ramos; Maria Tereza M. Santos; Rosana Taruhn; 
Sônia G. G. Eleutério; Suely C. Prati; Valéria S. G. Martins 

6.5 Planejamento estratégico para bibliotecas: a experiência da 490 

UniversidadeFederal do Ceará, Fernando Pires; Maria Helena S. Leão 

Macieira; Norma Helena P. de Almeida 



VOLUME 5 

6.6 Gestões para a modernização do Sistema Integrado de Bibliotecas da 502 

Universidade de São Paulo: incremento da automação através de 

projetos em desenvolvimento, Rosaly Favero Krzyzanowski; Inês 

Maria de Morais Imperatriz; Márcia Rosseto 

6.7 Bibliotecas universitárias: e agora?, Rejane Raffo Klaes; Eloisa Futuro 517 

Pfitscher 

6.8 O PADCT e as bibliotecas universitárias: o caso da biblioteca 526 

comunitária da Universidade Federal de São Carlos, Lourdes de S. Moraes 

6.9 Gerência da qualidade na biblioteca universitária, Lidia Eugenia 538 

Cavalcante; Virgínia Bentas Pinto 

6.10 Qualidade & unidade de informação: referenciais para ambientes 554 

universitários, Célia Regina Simonetti Barbalho 

6.11 Capacitação de equipes bibliotecárias no Sistema Integrado de 557 

Bibliotecas da Universidade de São Paulo em face às novas dinâmicas 
de gestão da qualidade, Regina Célia Baptista Beiluzzo; Telma de 

Carvalho; Adriana Cybele Ferrari; Maria de Fátima Alves de Souza; 

Raimunda Miguelina Alves Flexa 

6.12 Implementação da gestão de recursos humanos no Sistema Integrado 568 

de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi/USP): programa de 

remodelação em desenvolvimento, Joel Souza Dutra; Inês Maria de 

Morais Imperatriz; Rosaly Favero Krzyzanowski 

6.13 Recursos humanos em bibliotecas universitárias: modelo aplicado á 580 

distribuição de pessoal, por níveis funcionais, no Sistema Integrado de 

Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi/USP), Marina dos Santos 

Almeida; Rosa Tereza Tierno Plaza; Rosaly Favero Krzyzanowski 

6.14 Administrando a (des)motivação nas bibliotecas universitárias, Dario 601 

Crispim de Assis; Gláucia Maria Saia Cristianini 

6.15 Avaliação de desempenho: uma experiência do Sistema de Bibliotecas 608 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), Claudia Oliveira de Moura 

Bueno; Martha Izabel Souza Duarte Rezende; Sandra Moreira dos Santos 

6.16 Evolução histórica da biblioteca universitária da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - UDESC 1984 a 1994, Elisa C. D. Corrêa 
626 



VOLUME 6 

7 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO 

ACADÊMICO 

7.1 A biblioteca e sua relação com o contexto acadêmico, Maria 636 

José Gomes Monteiro Vianna; Maria de Lourdes Mussi Paulo; Valéria 
Marques de Queiroz; Vanda Pires Rohem 

7.2 Coleta, organização e divulgação da produção intelectual gerada na 643 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Janise Silva Borges da Costa 

7.3 Caracterização do comportamento e atitudes de leitura dos alunos do 652 

Curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual de Londrina, Ana 

Esmeralda Carelli; Maria Aparecida E. Madureira; Vilma A. Gimenes da 

Cruz 

7.4 Produção de índices de assunto referentes a teses e dissertações 663 

aprovadas em Instituições de Ensino Superior no Brasil (Projeto 

TESINDEX/CAPES), Uif G. Baranow 

7.5 Necessidades informacionais de uma comunidade empresarial: espaço 676 

para atuação da biblioteca universitária, Nelcy Teresinha da Rosa 

Kegler 

7.6 A biblioteca universitária enquanto espaço de múltipla comunicação, 702 
Francisco das Chagas de Souza 

III TRABALHOS APRESENTADOS SOB FORMA DE POSTERS 

8 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

8.1 Mobilização para uma política de conservação e manutenção 710 

de acervos contra o agente biológico humano, Justino Alves Lima 

8.2 Qualidade na segurança do acervo na Biblioteca de Ciência e 720 

Tecnologia da Universidade Federal do Paraná: estudo de caso, 

Angela Pereira de Faria Mengatto; Eliane Maria Stroparo; Eutália 

Cristina do Nascimento Moreto; Luzia Glinski; Silvia Dambroski Marcon; 

Tania de Sarros Baggio 



8.3 Administração do Setor Braille da Biblioteca Central em bibliotecas 727 

universitárias: relato de uma experiência, Marília Mesquita Guedes 

Pereira; Paulo da Silva Chagas 

8.4 Automação do Sistema de Bibliotecas da UFCe, Ana Lúcia Martins; 736 

Francisco Jonatan Soares 

8.5 Levantamentos bibliográficos em CD-ROM nas bases de dados 748 

UNIBIBLI e ERIC no período de janeiro/95 a dezembro/95: o caso da 

Biblioteca da Faculdade de Educação da UNICAMP, Gildenir Carolino 

Santos; Célia Maria Ribeiro; Rosemary Passos 

8.6 Base DEMIQ - controle automatizado da demanda de material 759 

bibliográfico, Valéria de Assumpção Pereira da Silva; Marilda Corrêa Leite 

dos Santos; Valéria Aparecida Moreira Novelli; Dirce Gonçalves; Priscila 
Carreira Bittencourt Vicentini; Josiberti FIávio A. Monteiro da Silva 

8.7 Base de dados para indexação de slides com a utilização do Microlsis, 765 

Marlene Gonçalves Curty; Rosely Suguino 



VOLUME 7 

8.8 Implantação de uma base de dados em MIcrolsis para controle de 772 

aquisição: relato de experiência, Cristina Dal Lin; Leila Maria Bento 

8.9 Estatísticas em bibliotecas universitárias, Janeti Bombini de Moura; 781 

Telma Vitols Ciarcia 

8.10 Desempenho dos usuários internos da Divisão de Serviços aos 788 

Usuários da Biblioteca Central da UFPB: diagnóstico para 

aplicação de técnicas de marketing, Bernardina Maria J. Freire; Emeide 

Nobrega Duarte; Norma Maria Fernandes Nogueira; Robéria César Souto Maior 

8.11 Estudo de usuários: sob o prisma do comportamento, Ana Maria C. 801 

Ponce; Rosanara Urbaneto Feres 

8.12 Contribuição para a referenciação de trabalhos disponíveis na Internet 813 

José Antonio Rodrigues Viana 

8.13 A biblioteca universitária e o sistema educacional, Carlos Eduardo 818 

Pimentel 

8.14 O centro referencial da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 823 

perspectivas para o futuro, Maria Luiza Andrade Di Giorgi; Mariza Russo 

8.15 Serviço de referência da Biblioteca Comunitária da Universidade 830 

Federal de São Carlos: implantação de bases locais, Maria Angélica 

Dupas; Aparecida Cristina Abrahão Novaes Gomes; Deise Tallarico Pupo; 

Maria Aparecida da Costa Pereira Akabassi 

8.16 A busca pela padronização: procedimentos para coleta de dados 836 

quantitativos, Sueli de Fátima Faria 

8.17 O perfil profissional do auxiliar de biblioteca do Sistema de Bibliotecas 842 

da Universidade Federal do Paraná, Leociléa Aparecida Vieira; 

Elayne Margareth Schiõgel 

8.18 Uma proposta para a avaliação de desempenho na Universidade 856 

Federal do Paraná, Liane dos Anjos; Samira Elias Simões; Vera Regina Guncho 

8.19 Política editorial na Pontifícia Universidade Católica de Campinas: uma 872 

proposta, Maria Cristina Matoso; Marili Nogueira Loureiro 



8.20 Biblioteca acadêmica - uma visão sistêmica de ação cultural: 884 

o caso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Conçeíção 

Lopes; Nanei Oliveira Toledo; Betania Ferreira 

8.21 Universidade, biblioteca e ação cultural. Márcio de Assumpção Pereira da 890 

Silva; Lígia Maria Silva e Souza 

8.22 Comunicação visual, políticas de comunicação e marketing para 895 

bibliotecas universitárias: uma proposta para a Universidade 

Federal de Uberlândia, Leopoldo Nogueira e Silva 

ÍNDICE DE AUTOR 

ÍNDICE DE ASSUNTO 



7 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E SUA RELAÇÃO COM O 

CONTEXTO ACADÊMICO 



7.1 

A BIBLIOTECA E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO ACADÊMICO 

Maria José Gomes Monteiro Vianna" 

Maria de Lourdes Mussi Paulo** 

Valéria Marques de Queiroz" 

Vanda Pires Rohem** 

RESUMO 

O tema se refere às características da vida acadêmica e sua relação com a bibli- 

oteca, sendo esta a agente de integração. Descreve as dificuldades e apresenta 

soluções para alguns problemas. Enfatiza o marketing e as redes como instru- 
mentos capazes de influenciar as relações. 

1 INTRODUÇÃO 

Do que conhecemos de biblioteca universitária, algumas estão ainda na ida- 
de da fichinha, e para isto não precisamos buscar dados estatísticos confiáveis. 

Basta uma visita aqui, outra ali. 

Se por um lado já conseguimos convencer as altas administrações sobre 
qual o verdadeiro papel da biblioteca na vida acadêmica, por outro lado nos depa- 

ramos, inúmeras vezes, com perguntas primárias sobre qual o papel da biblioteca 

e, por conseqüência, o do bibliotecário. 

A idéia de uma grande livraria parece ser, ainda hoje, depois da galáxia de 

Gutenberg da mecanização dos serviços, da evolução para a informática, da for- 

mação da grande aldeia global bibliográfica, da Internet, uma premissa que la- 

mentavelmente carregam alguns pseudo-educadores. 

Nosso trabalho, desenvolvido na Universidade Veiga de Almeida - UVA - 

sediada no Rio de Janeiro, teve início no ano de 1975, ocasião em que se diplo- 

mava uma primeira turma de um único curso. A fiscalização federal exigia condi- 
ções mínimas para reconhecimento do primeiro curso, e entre estas condições figu- 

rava a biblioteca como grande vilã, embargando o aval definitivo. 

Foi neste momento que a administração enxergou o seu grande problema: 

afinal a biblioteca seu calcanhar de Aquiles, não possuía o perfil de biblioteca uni- 

versitária. Todos constataram a terrível realidade: o que possuíamos não era uma 

biblioteca, mas um depósito de livros. 

Chefe da Biblioteca da Universidade Veiga de A^eida - UVA 
' Bibliotecárias da Biblioteca Central Veiga de Almeida - UVA 
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Também se deram conta de que a instituição biblioteca teria de se interligar 

com as necessidades acadêmicas, estudá-las e apresentar soluções técnicas, 

acadêmicas, sociais e culturais, tornando-se o coração vivo da universidade. 

2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Segundo a legislação brasileira vigente, o departamento é a menor fração 

da estrutura da universidade, para todos os efeitos de operacionalização do ensi- 

no, da pesquisa e da extensão, compreendendo disciplinas afins e congregando os 

professores que as ministram ou desenvolvem atividades na área. 

Acima da estrutura departamental estão os conselhos, decanias, pró- 

reitorias, vice-reitorias, institutos, reitorias, chancelarias. Porém é nos departa- 

mentos que a biblioteca deve concentrar e estreitar sua relação. 

É nos departamentos que são elaboradas e atualizadas as ementas que 

contêm as indicações bibliográficas; a eles cabe apresentar propostas de material 

bibliográfico e de apoio para as atividades didático-pedagógicas. 

A universidade não pode preparar somente profissionais, ela tem que discu- 
tir os problemas contemporâneos, discutir a ética profissional. E a pesquisa deve 

começar na graduação. É necessário que haja uma integração entre pesquisa e 

graduação. 
Como realizar pesquisas afastando as bibliotecas universitárias de uma re- 

lação estreita e contínua com o contexto acadêmico? 

A biblioteca universitária tem que sair de seu próprio "castelo" para ver o 
mundo de perto e o questionar, junto á comunidade acadêmica. É preciso pergun- 
tar a esta se a biblioteca está atendendo ao que ela espera dela. 

3 A INSTITUIÇÃO BIBLIOTECA 

Falar das bibliotecas universitárias brasileiras é quase como falar da própria 
universidade; ela é tão complexa que numa observação superficial já se enxerga a 

primeira dicotomia; técnica versus política administrativa. 
Filosoficamente a biblioteca universitária é, em última análise, uma universi- 

dade em si mesma; assim como os enciclopedistas consideravam a "Enciclopédia" 

como uma biblioteca impressa, a biblioteca universitária encerra, ou deveria encer- 
rar, todo o saber da humanidade; ela é o locus da preparação de segmentos da 

sociedade. Imensurável e inesgotável é o seu papel de "arquiteto silencioso" na 
construção do país que queremos, pois é lá que buscamos ampliar e clarificar o 

nosso conhecimento. Com tamanha responsabilidade social e cultural, nada é mais 
necessário e urgente do que reconhecermos o seu próprio desempenho, a sua 
contribuição á sociedade. 

Os mesmos problemas que as universidades brasileiras enfrentaram, e con- 

tinuam enfrentando, afligem a biblioteca. 
Se as universidades concentrarem um grande número de pesquisas e pro- 

dução de novas tecnologias, cabe às bibliotecas o fornecimento de informação 
técnico-científica atualizada e tratada de tal forma que a disseminação de todo o 

material, bibliográfico ou não, chegue ao usuário no menor tempo possível. 

ísl 
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Se as universidades ainda não se dirigem às pesquisas, a biblioteca deve se 
antecipar a esses novos projetos, em consonância com os interesses da comuni- 

dade acadêmica. 

O corpo docente que usa e transmite conhecimentos e idéias muito conser- 
vadoras e defasadas pode se atualizar com um alerta da biblioteca. 

Integrar a biblioteca na vida da comunidade acadêmica, oferecendo informa- 

ções técnicas, científicas, culturais, artísticas e de lazer, proporcionar encontros, 
debates, exposições e outras atividades, é o objetivo principal a ser atingindo. 

Os últimos anos registraram uma transformação estrutural, política, técnica e 
organizacional nas bibliotecas universitárias brasileiras. Elas enfrentam uma crise 

de crescimento interno, provocada por razões variadas e distintas: o próprio cres- 
cimento das universidades, inchadas e desestruturadas; a explosão documentária 

em decorrência das grandes mudanças científicas, técnicas etc.; a carência de re- 
cursos financeiros; o despreparo dos profissionais e sobretudo, o profundo atraso 

do País em relação ao Primeiro Mundo, além do desafio de trilhar os caminhos do 
ciberespaço com a determinação e decisão de superá-los. 

4 INTERFACE: ADMINISTRAÇÃO X BIBLIOTECA 

Com todas as dificuldades citadas, as bibliotecas universitárias brasileiras 
buscaram formas de estruturação, praticando dia a dia uma luta em busca de sua 
integração à alta administração das universidades. O entrosamento da biblioteca 
com os canais decisórios vem provocando uma mudança na maneira como a co- 

munidade acadêmica vê a biblioteca, já com filosofia própria, voltada para a racio- 

nalização no emprego de recursos. 

Se existe controvérsia entre possíveis datas da criação dos primeiros cursos 

superiores no Brasil (1808?), se a universidade brasileira vem caminhando de re- 

forma em reforma, a situação das bibliotecas se apresenta ainda mais caótica. 

A Lei da Reforma Universitária não menciona as bibliotecas universitárias, o 

que tem sido interpretado por alguns como omissão imperdoável e, por outros, 

como omissão voluntária, testemunho de que tínhamos chegado a um consenso 

tácito quanto á necessidade da biblioteca universitária. 

Atualmente não se pretende a adoção de um modelo ótimo e uniforme para 

todas as bibliotecas universitárias brasileiras. Pretende-se, isto sim, que se consi- 

dere critérios adaptáveis a cada situação, desde que os padrões técnicos sejam 

adotados, até porque o estabelecimento de redes integradas através de softwares 
bibliográficos se apresenta como a grande saída para a formação de redes nacio- 

nais, inclusive desestimulando iniciativas isoladas, objetivando consórcio de lESs. 

A Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, para ficarmos 

neste caso com a posição das universidades particulares, já está estudando a for- 

mação desta união com objetivo de integrar as instituições, em particular as biblio- 

tecas. 

O que serve para a universidade se aplica á biblioteca universitária, acom- 
panhando-a, ela cresce junto. 
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5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E ACERVOS 

Quando se pensa no planejamento de uma biblioteca universitária, a primei- 

ra grande preocupação é a indagação do que se precisa. Quais são as exigências 

dos órgãos competentes? Quais os padrões a serem seguidos? 
A realidade da biblioteca universitária brasileira é crônica, a maioria dos 

problemas está relacionado com a administração, com planejamento e com a políti- 

ca de aquisição. 
Os acervos são formados através de "correrias" atrás das publicações, com 

interesse exclusivo de preencher uma exigência que fala em números mínimos; 

assim se formam as bibliotecas que não resistem a uma amostragem, quanto ao 

que se tem e o que realmente se usa do acervo. 

É na relação entre biblioteca e departamentos (corpo docente) que devemos 

instalar nossas armas, investindo na atualização constante do acervo. 
Escolhendo o melhor caminho para a integração da biblioteca no contexto 

acadêmico, é necessária a prática de políticas definidas junto aos órgãos superio- 

res e, mais que tudo, praticar aquisição seletiva, já que por suas próprias caracte- 

rísticas a biblioteca universitária, centralizada ou setorizada, é por natureza inter- 

disciplinar. Justamente por ser interdisciplinar o conteúdo dos acervos universitári- 
os é que nos deparamos com a necessidade de selecionar, inicialmente com base 

nas indicações bibliográficas contidas nas ementas, acrescidas mais tarde de um 

atento estudo do conteúdo programático das disciplinas. 

Nossa experiência pessoal levou-nos, nos últimos 20 anos, a manter uma 
eterna vigilância na qualidade e na avaliação e uso do acervo. O que constatamos 
de início é que havia uma demanda bastante expressiva no uso do livro-texto em 

detrimento do uso de publicações ditas complementares e recomendadas, mas de 
suma importância na formação do graduando. A demonstração do uso do acervo 
foi mensurada no decorrer dos anos e divulgada entre o corpo docente. Como a 

situação persistia, realizamos uma amostragem e selecionamos duas disciplinas do 
ciclo profissional é mais três do básico, somamos o número de alunos matriculados 

em cada disciplina; destacamos, dentro do sistema de classificação adotado, todos 

os assuntos pertinentes ao conteúdo destas disciplinas. Separamos as pesquisas 
bibliográficas realizadas em livros-texto (adotados), livros recomendados e com- 

plementares das publicações consideradas científicas, técnicas e culturais que 

constróem as informações atualizadas (periódicos, teses e dissertações). 

Os dados referentes às consultas específicas foram tomados num todo, 
dado o baixo número de pesquisas realizadas. 

O que se constatou, conforme quadro abaixo, foi o elevado número de pes- 

quisas (consultas? cópias?) realizadas em livros cujas edições âs vezes já estão 
bastantes defasadas. Não nos detivemos na necessidade da formação básica, do 

uso dos livros que iniciam o estudante na disciplina; sabemos da importância da 
formação básica na teoria da aprendizagem. 

O que ficou questionável foi o grande desnível entre estes indicadores, 

como por exemplo: cento e quatorze alunos fizeram mil, setecentos e três consul- 

tas em livros e apenas cento e sessenta e quatro em publicações como periódicos, 
teses e dissertações. 

^39 



7.1 

QUADRO 1 - CONSULTAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM A DISCIPLINA, 

ALUNOS MATRICULADOS E Cl CL0-1° SEMESTRE 1995 
Disciplina Alunos matriculados Consulta / Empréstimos 

realizados / livro 
Consulta periódicos 
(todas as disciplinas) 

Ciclo 

A 
B 
0 
D 
E 

19 
18 
94 

114 
206 

432 
437 

1724 
1703 
1240 

164 
164 
887 
164 
164 

Profissional 
Profissional 
Básico 
Básico 
Básico 

O número se repete nas disciplinas A, B, D, E, tendo em vista que o curso escolhido para amostra- 
gem, no qual foram inscritos 1.800 alunos — os usuários em conjunto — realizaram 164 consultas 
ao acervo de periódicos. 
Na disciplina C foram consultados 887 fascículos de periódicos. 
Obs.; Estamos realizando no momento uma nova coleta de dados com vistas ao confronto com os 
dados acima. 

Treinar o usuário de uma biblioteca universitária, iniciá-lo na pesquisa bibli- 

ográfica, levá-lo a conhecer todo o potencial de informações contido em acervos de 

bibliotecas faz parte do contexto educativo, propicia melhor qualidade de ensino, 

valoriza a própria universidade, e assim os alunos graduados apresentarão uma 

sólida formação profissional/acadêmica. 

A que atribuir a elevação dos indicadores? Acreditamos que num intensivo e 

agressivo programa de divulgação dos sumários das publicações: por um lado em 
forma de Boletim para o Corpo Docente, e por outro lado imensos quadros de aviso 

espalhados pelos campi das diversas unidades, com o cuidado de manter atualiza- 
do (fotocópias dos sumários das publicações), seja uma proposta de solução. 

6 O GRANDE DESAFIO: ORÇAMENTO 

Relacionar-se satisfatoriamente com o contexto acadêmico, sob o ponto de 

vista técnico, político e acadêmico são barreiras que se consegue vencer. O difícil 
é transpor o grande desafio; o orçamento. 

Sabemos das dificuldades das verbas públicas para as bibliotecas universi- 

tárias do sistema; mas conhecemos melhor as dificuldades das instituições parti- 

culares que sobrevivem com as mensalidades dos alunos. Criar e financiar labo- 

ratórios, manter corpo docente e administrativo com formação sólida, mestres e 

doutores, pesquisas, participação em eventos, investimentos no aperfeiçoamento 

de pessoal e todas as demais despesas demandam custos altos. 

É neste ponto que a biblioteca universitária deve também se integrar ao 

contexto, apresentar propostas compatíveis com a situação econômico-financeira, 

sem prejudicar a formação das coleções. 
Trabalhamos com orçamentos anuais, com proposta de atualização do acer- 

vo, baseados nos seguintes critérios; 
a) cursos em andamento 50 livros/mês; 

b) cursos em formação 100 livros /mês. 
Quanto às demais publicações, propomos um acréscimo em percentuais 

compatíveis com os possíveis lançamentos que acompanham a modernidade 

(50%). 

É<ío 
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7 MARKETING E VIDA ACADÊMICA 
Somente na década de 80 surgiram no Brasil os primeiros estudos relacio- 

nando marketing com bibliotecas. Segundo Amélia SILVEIRA (1992) "É a primeira 

vez que se fala claramente em uma Biblioteca Universitária vendendo um produto 

(a informação), tendo um mercado para colocar o produto (os usuários reais e po- 
tenciais) e contando com um canal formal para distribuir o produto (o setor de Re- 

ferência)". 
Na mesma obra cujo texto acima citamos, a autora propõe que a divulgação 

dos serviços da biblioteca faça parte de uma política integrada com setores espe- 
cíficos da área de marketing, caracterizando um trabalho conjunto, endossando, 

assim, a filosofia da integração da biblioteca no contexto acadêmico. 

O marketing da biblioteca universitária passa por todas as atividades por 

ela desenvolvidas, mas com a preocupação de divulgar seus serviços via produtos, 
bibliográficos ou não, que atinjam os usuários. 

Certamente especialistas surgirão com propostas voltadas para assunto tão 

novo para nós, com conotações positivas, esperamos. 
E o que dizer das redes? Não seriam elas nosso melhor instrumento de di- 

vulgação? 

8 APOIO ACADÊMICO VIA REDES INTERNAS E EXTERNAS 

Quando salientamos no item quatro a importância da formação de redes 
como a grande saída, tendo em vista os mencionados problemas de ordem econô- 

mico/financeira, tínhamos a intenção de enfatizar o papel das redes, quer internas, 

quer externas. 

Uma biblioteca universitária que permite, através de terminais, a todos os 

componentes da comunidade acadêmica o acesso a seus dados, está sem dúvida 

integrando, de forma racional e moderna. 

Não repetiremos aqui o papel da Internet, já sobejamente conhecido pelos 

colegas. 

Deixo somente a indagação; será a Internet o passo máximo para integração 

da biblioteca universitária não apenas com a vida acadêmica, mas com o mundo? 

9 CONCLUSÃO 

Não pretendemos esgotar o assunto: há muito por estudar, discutir e, so- 

bretudo, é preciso viver a vida acadêmica no seu dia-a-dia. 

Será no pluralismo das idéias e das concepções pedagógicas que as mu- 

danças se processarão para melhor. 

É preciso mudar. Contornar correntes políticas e ideológicas: econômicas, 

sociais, etc., é mudar muito mais: é investigar mentalidades, é crescer a ponto de 

renunciar a estreiteza de nossas mentes e alcançar o objetivo maior. 
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ABSTRACT 

This paper describes the characteristics of university life and its relationship with 

the library, the integrating agent. It describes the difficulties, and suggests solution 

to these problems. It stresses the importance of marketing and networks in influen- 

cing this relationship. 
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COLETA, ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

GERADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Janise Silva Borges da Costa* 

RESUMO 

Relata a experiência do Sistema de Bibliotecas da UFRGS na coleta, organização 

e divulgação da produção científica, técnica, artística e administrativa da Universi- 

dade. Enfatiza o uso e os recursos do Sistema de Automação de Bibliotecas - SABi 

para tratamento, recuperação e difusão dos dados bibliográficos de documentos 

produzidos no âmbito da Universidade. 

1 INTRODUÇÃO 

Entende-se como atribuição intrínseca das bibliotecas a coleta, organização 
e divulgação dos documentos produzidos pelos integrantes da instituição na qual 

estão inseridas. 

A literatura mostra que algumas bibliotecas de Instituições de Ensino Supe- 
rior (lES) realizam um trabalho sistemático neste sentido, em cumprimento a um 

dos papéis que lhes compete, em certos casos, por dispositivos legais ou adminis- 

trativos emanados da administração superior das respectivas Instituições. Obser- 

va-se, no entanto, que são iniciativas isoladas, desenvolvidas em ambientes dis- 

tintos e em diferentes estágios de organização. 
Muitas tentativas têm ocorrido com vistas a organizar e reunir as teses e dis- 

sertações produzidas no País ou por brasileiros no exterior. Na década de 70 foi 

criado o Sistema de Informação do MEC - SIMEC, que publicou alguns números do 
Catálogo de Teses, arrolando cerca de 11.000 registros bibliográficos. Na década 

de 80, a CAPES despendeu esforços, visando divulgar as teses e dissertações, a 

partir dos dados obtidos através de seu Sistema de Coleta de Dados EXECAPES, 

sem atingir os resultados desejados, nem assegurar continuidade. Em 1986, o 

IBICT desenvolveu uma base de dados que, em 1992, incluía todo o seu acervo de 

teses e dissertações, além das existentes na UFRGS, USP e as contidas no Bl- 
BLIODATA, incorporando, posteriormente, o acervo de teses das bibliotecas da 
UFSCare UFGo. 

Segundo ALVES (1987), "... a Biblioteca Nacional, a partir de setembro de 

1983, passou a ser efetivamente a guardiã da produção científica e cultural produ- 

zida pelas Universidades do país e da editada (sic) por brasileiros no exterior." 
Contudo, por ocasião do VIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 
(SNBU), realizado em 1994, foi recomendado que a guarda, processamento e pre- 

servação das teses e dissertações fosse responsabilidade das lES, não mais ca- 

* Diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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bendo à Biblioteca Nacional o depósito destes documentos. 

Mais recentemente, foi criado pelo CNPq o Programa Informação para a 

Pesquisa - Prossiga. Em outubro de 1995, em atividade conjunta da CAPES, IBICT 

e CNPq, no âmbito do referido Programa, foi lançado o SITE - Sistema de Informa- 

ção sobre Teses, que tem como objetivo geral "tornar de caráter público a produ- 

ção científica dos programas de pós-graduação no que se refere a teses e disser- 

tações produzidas por brasileiros no país e no exterior" (CHASTINET et al., 1995). 

A proposta do SITE inclui a criação de uma base de dados central, baseada em 

padrões que possibilitem o intercâmbio de dados, podendo ser acessada através 

da Rede Antares, via Rede Nacional de Pesquisa. 

A rápida e constante evolução na área de informática, especialmente em 

matéria de processamento e armazenamento eletrônico de informações, impulsiona 
a uma ação conjunta mais efetiva, de modo a viabilizar o tratamento automatizado 

dos documentos produzidos nas lES e, conseqüentemente, facilitar o intercâmbio, 
compartilhamento e difusão destas informações através das redes de comunicação 

de dados. 

As universidades públicas brasileiras têm o compromisso de produzir conhe- 

cimento, sistematizá-lo e transmiti-lo á sociedade. Em 1988, a UFRGS, através da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Biblioteca Central, publicou o 

Catálogo de Teses e Dissertações, reunindo trabalhos produzidos no período de 
1898 a 1987, contendo cerca de 3.000 referências bibliográficas. No mesmo ano, 
foi divulgada a Produção Científica dos Docentes dos Cursos de Pós-Graduação 

da UFRGS -1986/87, cuja fonte utilizada foram os relatórios anuais dos cursos de 

pós-graduação enviados à CAPES. 

Para o Sistema de Bibliotecas da UFRGS - SBU são prioritários a coleta, o 
processamento técnico e a digitação dos dados bibliográficos da produção científi- 
ca, técnica, artística e administrativa da Universidade no SABi, a fim de garantir o 

controle bibliográfico da UFRGS e disponibilizar as informações para consulta onli- 
ne à comunidade usuária. Segundo SANTOS (1995), a publicação da produção 

intelectual gerada na Universidade "...constitui-se num documento indispensável 
ao diagnóstico e à avaliação qualitativos da Universidade, bem como as listagens 

dos trabalhos podem vir a ser uma fonte de reflexões sobre os diferentes aspectos 

da Instituição, sua vocação de pesquisa e suas potencialidades na expansão de 

novos conhecimentos". 

2 A EXPERIÊNCIA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRGS 

O SBU é composto por trinta bibliotecas, dentre as quais uma Biblioteca 
Central, como órgão coordenador, vinte e sete Bibliotecas Setoriais e duas Biblio- 

tecas Escolares. 
Apesar de as bibliotecas virem realizando as atividades de coleta, organiza- 

ção e divulgação da produção intelectual da Universidade ao longo de muitos 

anos, a implantação da automação veio ampliar a capacidade e melhorar o desem- 

penho das bibliotecas na recuperação de informações bibliográficas e emissão de 
produtos, tais como listagens e relatórios estatísticos. 

O processo de automação teve início em 1975, com a implantação do For- 

mato CALCO para registro e recuperação de dados bibliográficos de monografias. 
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Durante a época em que o CALCO foi utilizado, as teses e dissertações passavam 

pela Biblioteca Central onde eram catalogadas e, posteriormente, remetidas às 

bibliotecas da área correspondente que as mantêm em seu acervo. 

O CALCO foi desativado em 1983, por falta de equipamento na Universida- 
de. Em 1989, foi implantado o Sistema de Automação de Bibliotecas - SABi, cujo 
planejamento e desenvolvimento estão a cargo do SBU e do Centro de Processa- 

mento de Dados. 
Desde a concepção do SABi, procurou-se adequá-lo aos instrumentos utili- 

zados pela CAPES e CNPq para compatibilização de informações e com o intuito 

de evitar a duplicação de esforços com os órgãos internos e externos, responsá- 

veis pela pós-graduação e pelo desenvolvimento científico e tecnológico. 

A responsabilidade das bibliotecas pela coleta da produção científica, técni- 

ca, artística e administrativa na UFRGS não é oficializada, apesar de a entrega dos 
documentos estar consolidada, há vários anos, em algumas unidades universitári- 

as. 
Os mecanismos utilizados são informais e constituem-se basicamente na 

conscientização da comunidade universitária a respeito da importância e necessi- 

dade das bibliotecas manterem o controle bibliográfico dos documentos produzi- 

dos no âmbito da Universidade, aliada á ampla divulgação do SABi como instru- 

mento adotado pelos órgãos da Administração Superior para fins de controle e di- 

fusão dos referidos documentos, assim como para estudos comparativos mediante 

análise quantitativa dos dados. 

No final de 1992, a Pró-Reitoria Adjunta de Pesquisa da UFRGS e o SBU 

iniciaram uma atividade dessa natureza, para que fosse depositado pelo menos um 
exemplar dos trabalhos na biblioteca da respectiva unidade/órgão, com a finalida- 

de de inclusão no SABi e posterior divulgação através da publicação do Livro da 

Pesquisa UFRGS - 1988/92. A atividade foi retomada em setembro de 1995, para 
documentos produzidos em 1993/94, considerando a previsão de nova edição em 

meados de 1996, abrangendo o respectivo período. 
Numa primeira etapa, esse trabalho envolveu a emissão de correspondência 

aos diretores de unidade/órgão, coordenadores de programas de pós-graduação e 

chefes de departamento e a distribuição de cartazes anunciando a publicação do 

Livro da Pesquisa. A seguir, as bibliotecas remeteram aos docentes uma relação 

dos documentos de sua autoria contidos no SABi, publicados no período de 
1988/92, com o objetivo de complementar os acervos e, conseqüentemente, a base 

de dados. 
A repercussão dessas iniciativas pode ser observada na tabela 1, onde se 

evidencia um acréscimo significativo no número de documentos registrados no 

SABi em 1993 e 1995. 
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TABELA 1 - PRODUÇÃO INTELECTUAL DA UFRGS POR ANO DE PUBLICAÇÃO 
E DE REGISTRO NO SABI -1988/96 

ANO DF 
PI IRI ir.ACAO 

ANO n = RFfílfíTRn NO SARI TOTA 
1989* 1990 1991 199? 1993 1994 1995 

1989* 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996** 

164 
16 

1423 
515 

21 

?^ni 
329 

1125 
672 

40 

179 
334 

1136 
916 

11 

642 
684 

1178 
2178 
1370 

13 

FJ 
79 

119 
148 
344 

1305 
1373 

4 

58 
55 

113 
220 
668 

2168 
1671 

4 

P 
16 
17 
33 
82 

527 
701 

1044 
195 

2890 
2865 
3301 
3780 
3881 
4255 
2719 

199 
THTAI ?4Pi7 979n 4QQ1 9R9Z1 9R4nn 

Fonte: SABi 
*Ano de implantação do SABi. 

* *Dados parciais. 

A figura 1 estabelece um paralelo entre os anos de publicação dos docu- 

mentos e os de registro no SABi. Verifica-se que, por ano de publicação, há muita 

oscilação, com exceção de 1996, cujos dados são parciais. Considerando o regis- 

tro no SABi, as informações são alternadas, ilustrando as estatísticas apresentadas 
anteriormente. 

A partir da análise dos dados, constata-se que o registro da produção refe- 

rente a um determinado ano, na maioria das vezes, é mais expressivo no ano se- 

guinte. 

FIGURA 1 - PRODUÇÃO INTELECTUAL POR ANO DE PUBLICAÇÃO E DE REGISTRO NO SABI 

FVoduçâo intelectual registrada —■— FVoduçâo intelectual publicada 
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g 4000 

Q 3000 
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u 2000 
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3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS - SABi 

Em sua fase inicial, o SABi foi desenvolvido e implantado em versão monou- 

suário, devido à falta de equipamentos adequados nas bibliotecas e deficiência das 

ligações ao equipamento central. As bibliotecas executavam a entrada de dados 

off-line e, periodicamente, procedia-se à atualização do SABi no Centro de Proces- 

samento de Dados, onde está situado o equipamento que hospeda a base central. 
Atualmente, todas as unidades que compõem o SBU estão interligadas à 

rede da Universidade, podendo realizar consultas on-line à base em seu conjunto, 

sendo que a maioria delas já utiliza a versão multiusuário para entrada de dados. O 

tipo e 
qualidade da conexão varia de acordo com sua localização geográfica. Em decor- 

rência disto, algumas ainda realizam a entrada de dados off-line. 
O processamento técnico e a inclusão de registros no SABi são totalmente 

descentralizados, sendo executados em cada uma das bibliotecas. 

3.1 REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 

O registro bibliográfico dos documentos é feito em formulário próprio, preen- 

chido pelo bibliotecário, sendo, em etapa subseqüente, realizada a digitação dos 

dados. 

O Formato Bibliográfico SABi é baseado no Formato IBICT, com alguns 
acréscimos e adaptações decorrentes de necessidades específicas. Existem pará- 

grafos próprios para registro de informações referentes á produção da Universida- 

de (Quadro 1). 

QUADRO 1 - PARÁGRAFOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

PRODUZIDOS NA UNIVERSIDADE 

Parágrafos Campos Subcampos 
009 Produção Intelectual da Instituição Unidade/Departamento/Ôrgão 

Tipo de Documento 
Curso de Pós-Graduação 
Curso de Especialização 
Curso de Graduação 
Órgão Financiador 

591 Nota de Tese ou Dissertação Grau Acadêmico 
Instituição 
Data 
Local 

592 Orientador de Tese ou Dissertação Nome 
Afiliação 

Para definição dos tipos de documento a serem discriminados foram anali- 

sadas a Tabela de Tipos de Publicação Científica e a Tabela de Tipos de Produção 

Técnica e Artística, ambas da CAPES, e a classificação adotada pelo Banco de 

Currículos do CNPq. É importante salientar que o Formato SABi previa, inicial- 

ie17 
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mente, apenas o registro de monografias e publicações seriadas no todo e em 

parte (analíticas). Atualmente, já possibilita a inclusão de materiais não convencio- 

nais como: material cartográfico, partituras, gravações de som, gravações de ví- 

deo, materiais iconográficos e arquivos legíveis por computador. 

3.2 RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Todos os campos preenchidos, sejam indexados ou não, são passíveis de 

consulta no SABi. 

O Módulo de Recuperação da Informação está organizado de maneira a 

permitir a realização de buscas através do Modo Fácil e da Linguagem de Consulta 

CDS/ISIS. No Modo Fácil podem ser realizadas buscas por Autor, Título, Assunto, 

Datas, Idiomas e Bibliotecas. O uso da Linguagem de Consulta possibilita a execu- 

ção de estratégias de busca mais complexas, as quais podem conter uma só pala- 
vra-chave ou uma combinação de termos interligados por operadores booleanos e 

operadores de proximidade. É possível, ainda, restringir a busca a um determinado 

campo utilizando os qualificadores de campo. 
Após a realização da pesquisa no SABi pode-se exibir os resultados na tela 

ou imprimi-los. São sete as opções de exibição ou impressão, destacando-se, entre 

elas, o Formato SABi que é o default do Sistema e o mais completo. Também 

existe a possibilidade de fazê-lo no Formato de Referência Bibliográfica com ou 

sem o resumo do documento. Os demais são formatos resumidos, além de um que 

é de uso do bibliotecário para revisão dos dados incluídos no registro. 
Para facilitar a transferência de informações aos usuários o SABi permite 

que o resultado de qualquer pesquisa seja enviado através do correio eletrônico. 
O Sistema oferece, ainda, a opção de classificação dos registros recupera- 

dos. Em se tratando da produção científica, técnica, artística e administrativa, as 
listagens podem ser ordenadas por; 

a) tipo de documento, data de publicação e autor; 

b) autor e data de publicação, e 

c) autor e título. 

Os relatórios estatísticos gerados a partir do SABi fornecem o total absoluto 

e os percentuais calculados em relação ao tipo de documento produzido na Uni- 
versidade. São eles: 

a) Total da produção da UFRGS por departamento/órgão e tipo de docu- 
mento; 

b) Total da produção da UFRGS por data de publicação e tipo de documen- 

to; 

c) Cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e tipo de documento; 

d) Cursos de especialização e tipo de documento, e 

e) Cursos de graduação e tipo de documento. 

Estes recursos possibilitam a confecção de catálogos da produção intelectu- 

al da UFRGS, além de fornecerem informações para a elaboração de relatórios, 
projetos, curriculum vitae e dados quantitativos que podem se constituir em indica- 

dores de desempenho da comunidade universitária e subsidiar as atividades ge- 

renciais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho conjunto do Sistema de Bibliotecas e da Pró-Reitoria Adjunta de 

Pesquisa tem sido extremamente positivo para a Universidade, estabelecendo roti- 

nas que venham a garantir o controle, a organização e a divulgação da produção 
intelectual gerada na UFRGS, mediante a permanente atualização do SABi. 

A publicação do Livro da Pesquisa oportunizou a retroalimentação do SABi 

no que concerne à consistência das informações nele contidas e instigou discus- 

sões visando sua uniformização e aperfeiçoamento. 

O acréscimo no número de registros na base, evidenciado nestes últimos 

três anos, demonstra o esforço dos profissionais envolvidos nas várias etapas 

deste trabalho, bem como o reconhecimento das bibliotecas como órgãos essenci- 

ais para assegurar a preservação da memória institucional e, por conseguinte, a 
credibilidade da base SABi como um instrumento capaz de proporcionar a ampla 

difusão dos projetos e pesquisas desenvolvidos na Universidade, através das re- 

des de comunicação de dados. 

ABSTRACT 

This paper describes the collection, organization and diffusion by the UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Library System of scientific, technical, 

artistic and administrative production in the university. It emphasises the use and 
resources of SABi - the Library Automation System - in the storage, retrieval and 

diffusion of bibliographical data for documents produced in the university. 
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CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO E ATITUDES DE LEITURA DOS 

ALUNOS DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA 

Ana Esmeralda Carelli 

Maria Aparecida E. Madureira* 

Vilma A. Gimenes da Cruz* 

RESUMO 

A leitura é de primordial importância para a formação intelectual do indivíduo e, 
considerando a vivência docente, onde através da leitura de textos os alunos têm 

demonstrado desinteresse, falta de vontade ou motivação e dificuldades de com- 

preensão, surgiu a necessidade de desenvolver a presente pesquisa com o objeti- 

vo de caracterizar o comportamento e as atitudes de leitura dos alunos de Bibliote- 
conomia da UEL. A coleta de dados foi feita com 89 alunos e 24 docentes, através 

de questionários distintos. Os resultados obtidos demonstraram que os alunos não 

têm comportamentos e atitudes satisfatórias de leitura. Considerando os resulta- 

dos, foram apresentadas propostas com o objetivo de remediar e/ou alterar a reali- 

dade encontrada. 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de leitura, em todos os níveis de ensino, tem sido alvo de preo- 

cupação dos professores, educadores e bibliotecários. 

A inexistência de bibliotecas escolares; a falta de orientação adequada pe- 

los professores; o alto custo dos livros e também a falta de uma política educacio- 

nal voltada para o livro e a leitura, são fatores que determinam uma crise no pro- 
cesso de leitura. 

As observações vivenciadas no dia-a-dia deixam uma inquietação, quando 

transparece que os alunos não têm interesse, vontade ou motivação mas, muitas 

vezes, uma verdadeira repulsa à leitura. 

Em decorrência disso é que sentimos a necessidade de desenvolver esta 

pesquisa entre os alunos do Curso de Biblioteconomia. Para a realização da mes- 

ma foram aplicados instrumentos junto aos alunos e professores do referido curso. 
Os resultados obtidos permitiram o conhecimento da realidade e possibilita- 

ram a caracterização do comportamento e atitudes de leitura dos alunos, fornecen- 

do subsídios para a proposição de alternativas que modifiquem a situação encon- 

trada. 

* Docentes do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Estadual de Londrina 

652 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

. Caracterizar atitudes e comportamentos de leitura dos alunos de Bibliote- 

conomia, através de pesquisa junto aos discentes e docentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Levantar dados de identificação dos alunos quanto a: sexo, idade, estado 

civil, escolaridade, ocupação; 

b) identificar dados referentes à família, no que concerne a ocupação e grau 
de instrução dos pais e renda familiar; 

c) levantar a história de leitura dos alunos; 

d) analisar o comportamento de leitura acadêmica dos alunos; 

e) verificar as atitudes dos alunos em relação à leitura; 
f) levantar dados, junto aos professores do curso, quanto ao comportamento 

de leitura dos alunos. 

3 MÉTODO 

3.1 SUJEITOS 

Os sujeitos desta pesquisa constituiram-se de alunos e docentes envolvidos 

no Curso de Biblioteconomia, no segundo semestre de 1992. 

3.1.1 Alunos 

Considerou-se todos os 120 alunos regularmente matriculados no Curso de 

Biblioteconomia. 

Constituiram-se sujeitos, de fato, 89 alunos, uma vez que por variáveis como 

desistência da disciplina e ausência do aluno no dia da aplicação do instrumento, 

não foi atingido o número total previsto. 

3.1.2 Docentes 

Todos os docentes do Departamento de Biblioteconomia e os que ministra- 

vam as disciplinas ofertadas por outros departamentos da DEL, para o Curso, tota- 
lizando 31. 

3.2 MATERIAL 

Foram utilizados para coleta de dados desta pesquisa três instrumentos; 

Questionários de Atitudes de Leitura, Caracterização de Leitura e Questionário 

do Docente. 

(253 
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3.2.1 Questionário de Atitudes de Leitura 

O instrumento utilizado, com adaptações, foi de SILVA e MAHER (1983), 

uma vez que o mesmo foi elaborado para alunos de Io. e 2o. graus e foi utilizado, 

nesta pesquisa, para coleta de dados junto a universitários. 

3.2.2 Questionário de Caracterização de Leitura 

O Questionário de Caracterização de Leitura visava a obtenção de um maior 

número de dados dos alunos e para isso foram formuladas questões que permiti- 

ram respostas únicas, múltiplas e de priorização de procedimentos e habilidades 

da leitura. 
O instrumento foi dividido em quatro grandes itens: Dados de identificação 

do aluno; dados sobre a família; hábitos de leitura e comportamento de leitura 
acadêmica. 

3.2.3 Questionário dos Docentes 

Este instrumento foi elaborado com o objetivo de obter dados, junto aos do- 

centes, relativos ao comportamento de leitura dos alunos. 

3.3 PROCEDIMENTOS 

Os instrumentos foram pré-testados para a avaliação da sua adequação e 
posteriormente aplicados. 

Para a tabulação dos dados foi utilizado o Programa Statistical Analysis 

System do Núcleo de Processamento de Dados da DEL. Entretanto, para as ques- 

tões com alternativas que solicitavam respostas diversificadas, a tabulação foi feita 
manualmente. 

4 fundamentação TEÓRICA 

Partindo-se da premissa de que a leitura é de primordial importância para a 

formação integral do indivíduo e que, sendo um ato de reflexão, ultrapassa o mero 
reconhecimento e decodificação de símbolos gráficos, tem sido evidenciada na 

literatura a preocupação e o questionamento de pesquisadores e educadores com 

relação à problemática da leitura em nosso País. 

A leitura é um ato complexo, que envolve uma série de habilidades para seu 
processamento. 

RUBANO (1987) lembra bem quando afirma que ler não é uma simples ha- 

bilidade mecânica, é um processo que vai muito além do mero conhecimento de 

palavras e de estruturação de frases. Para esta autora, o ler envolve uma relação 

leitor-texto, onde o importante é como se lida com o conteúdo, de forma a identifi- 

car seu uso e como o leitor posiciona-se diante de suas colocações. 
Este posicionamento é compartilhado por MARINI (1986) ao colocar que "ler 

é uma ação dinâmica e criativa que se efetua pelo diálogo estabelecido entre o 
escritor e o leitor, mediado pelo texto". 

^5^ 
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É impossível reportar-se à leitura sem situar compreensão, pois não há efe- 

tivamente leitura se não houver compreensão do que foi lido (SANTOS, 1981). 

Alguns autores situam a leitura como sinônimo de compreensão, como ar- 

gumenta HAYES (1991), já que envolve a reconstrução da mensagem do autor e a 

construção do seu próprio significado usando a página impressa. 

Para a formação do leitor é necessário que se invista no indivíduo, proporci- 

onando-lhe condições para o seu desenvolvimento e crescimento intelectual. 

A formação do leitor se dá basicamente em dois lugares: na escola e em 

casa, com a família (NASTRI, 1986). Porém, ROSING (1988) em sua pesquisa 
concluiu que a leitura é uma atividade que ocupa posição secundária nas institui- 

ções formadoras de leitor; família e escola. 

A leitura deve ser introduzida na vida do indivíduo o mais cedo possível. As- 

sim sendo, é fundamental o papel da família, principalmente dos pais como incenti- 
vadores desse comportamento. 

O conceito do termo atitude ainda provoca divergências, mas existem três 

aspectos que são comuns; o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Há também 

consenso sobre a importância do seu desenvolvimento a partir da infância, como 

sugerido por STRICKLER e ELLER (1980), quando colocam como necessário o 
desenvolvimento de interesses e atitudes nas crianças durante a escola primária, 

constituindo-se um meio primordial de afetar seus hábitos de leitura no decorrer de 

suas existências. 
STRICKLER e ELLER (1980) afirmam também haver considerável evidência 

de que os hábitos de leitura que os estudantes desenvolvem na escola primária 

irão fixar os padrões dos hábitos de leitura na idade adulta. 
DUFFY e ROHLER apud SHMITH (1991) enfatizam a importância do tipo e 

da qualidade das experiências que os alunos têm na escola como determinantes 

das atitudes e hábitos que desenvolvem, e ainda, segundo esses autores, é fun- 
damental para o processo da leitura que os alunos tenham um conceito de leitura e 

que devam sentir "que a leitura é uma atividade que vale a pena ser feita. Um alu- 

no que tem um conceito errôneo ou incompleto de leitura ou que percebeu leitura 

de maneira negativa é improvável que tenha controle sobre o processo de leitura e 

a utilize com algum propósito". 
Para a formação do leitor é necessário desenvolver habilidades que promo- 

vam o comportamento de ler e atitudes positivas frente à leitura. Porém, existem 
poucos estudos sobre atitudes com estudantes universitários. 

A leitura, a nível de cursos de 3o. grau, tem apresentado deficiências que 

são reflexos de toda formação educacional dos alunos. Essas deficiências são jus- 
tificadas tanto pela situação em que se encontra o ensino a nível de Io. e 2o. 

graus, o qual não oferece condições para a formação de um bom leitor, como tam- 

bém pelos fatores sócio-econômicos e familiares de cada indivíduo. Essas defici- 
ências têm sido comprovadas através de pesquisas realizadas no ensino de 3o. 

grau. 
RUBANO (1987) coloca que o ler criticamente para o aluno de 3o. grau, de- 

nominado de "Ler acadêmico", "não pode significar mera decodificação" (p.35). É 

importante que através da leitura o conteúdo escrito se transforme em subsídio 

para aprendizagens significativas. 
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A literatura nacional específica sobre a leitura com alunos de Bibliotecono- 

mia é praticamente inexistente. Pode-se destacar o trabalho de BRANDÃO (1984) 

com alunos da Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal da Bahia, o 

qual revelou que os alunos apresentaram deficiências no hábito e nas habilidades 

de leitura. Segundo os resultados, o aumento da leitura acontece mais por influên- 

cia da auto-motivação do aluno do que pelo processo de socialização reforçado 

pela vida acadêmica ou estímulo da família. 
KREMER (1991), em pesquisa com alunos de Biblioteconomia da Universi- 

dade Federal de Minas Gerais, analisou os hábitos e preferências de leitura e 
constatou que a leitura não se constitui no instrumental mais importante no proces- 

so de aprendizagem. 
As pesquisas apresentadas nesta revisão evidenciam a necessidade de se 

diagnosticar, avaliar e propor alternativas para diminuir os problemas existentes 

com a leitura dos alunos em nosso País. 

5 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

5.1 QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA LEITURA 

Conforme descrito na metodologia, foram aplicados 89 instrumentos, sendo 

que o maior número de respondentes constituiu-se de alunos do 3° período, se- 

guidos dos alunos do 1° ano seriado e 7° período. 
Os alunos do Curso de Biblioteconomia da UEL são predominantemente do 

sexo feminino, solteiros, jovens, situados na faixa etáha de 20 a 25 anos. 
A formação dos alunos a nível de Io. e 2o. graus ocorreu predominante- 

mente em cursos regulares, realizados em escolas públicas. Os cursos de 2o. grau 
realizados com maior freqüência foram: Técnico em Contabilidade, Magistério, 

Propedêutico, seguidos de Ensino Geral, Colegial e outros. 

Pelos resultados constatou-se que 76,4% dos alunos estudam e trabalham, 

sendo que 35 desenvolvem atividades relacionadas com o curso. Convém destacar 

que do total apresentado acima, 46 alunos trabalham em período integral. 
Os estudantes, em geral, são oriundos de famílias cujos pais possuem ape- 

nas o curso primário, tendo, a maioria, profissões como agricultor e do lar, as quais 

nem sempre requerem escolaridade. 
Considerando-se a renda familiar, pode-se caracterizar as famílias como 

pertencentes às classes sócio-econômicas de baixa e média baixa renda. 

Com relação à formação do hábito de leitura, os estudantes não receberam 

incentivos, ficando evidenciado também que na própria família não existe esse há- 

bito. Apesar de não terem sido incentivados, na infância liam gibis e literatura in- 

fantil, enquanto que durante estudos dos 1°. e 2°. graus faziam leituras por indica- 

ção do professor. 
Mesmo não recebendo incentivos para formação do hábito de leitura e não 

existindo o mesmo na família, é interessante ressaltar que os resultados acima di- 

ferem dos encontrados por SILVA (1983) e KREMMER (1991), os quais responsa- 

bilizam a família e a escola como incentivadores do hábito de leitura. 
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Quanto à freqüência às bibliotecas a maioria respondeu afirmativamente, 

enquanto que a minoria indicou não freqüentá-las. Dos que afirmaram freqüentar 

bibliotecas, a maior incidência recaiu sobre a Biblioteca Central da UEL e Bibliote- 

cas Públicas. Justificando esta freqüência, as finalidades apresentadas foram; 

buscar material para trabalhos acadêmicos, ler por lazer, ler jornal e para uti- 

lizar salas de leitura. Os entrevistados que nâo freqüentam bibliotecas apresenta- 

ram justificativas como; falta de tempo, emprestam material de colegas e em- 
prestam material do professor. 

Reportando-se ao comportamento de leitura acadêmica, os alunos têm pre- 

ferência por realizá-la em classe, e acreditam que estas leituras alcançam melhor 

aproveitamento quando são solicitadas com o objetivo de promover debates, es- 

tudos dirigidos, seminários etc. 

Na leitura de textos acadêmicos, a grande maioria indicou sentir dificulda- 

des, as quais estão relacionadas com; a complexidade de conteúdo, a termino- 

logia técnica, a falta de pré-requisito para o assunto, a análise de texto, etc. 

Embora tenham procedimentos corretos para realizar a leitura, não possuem pré- 

requisitos que possibilitem a compreensão dos textos e, em decorrência disto, o 

professor é o recurso prioritário para sanar as dificuldades encontradas. 
Quando ocorrem essas dificuldades tentam resolvê-las procurando o pro- 

fessor, consultando dicionários, consultando colegas, enquanto que alguns 

lêem ignorando as dificuldades e outros desistem da leitura. 
Outras pesquisas como MARINI (1986); SANTOS (1989); SAMPAIO (1982); 

PEREIRA (1979) obtiveram este mesmo resultado em relação aos procedimentos 

dos alunos para resolverem as dificuldades de leitura. SANTOS (1989) comenta 

que o recorrer ao professor é, em princípio, positivo, pois o professor pode dar ex- 
plicações mais abrangentes, esclarecendo as dúvidas encontradas nos textos. 

Ao realizar a leitura os entrevistados apresentaram que sublinhar partes 
importantes do texto, reler as partes mais importantes e discutir o texto con- 

sigo mesmo são os procedimentos com maior número de indicações para a fre- 
qüência sempre. Consultar dicionários, procurar o professor para discutir as 

dúvidas, fazer resumos, discutir o texto com colegas e fazer esquemas são pro- 
cedimentos que se destacaram na freqüência às vezes. 

Observa-se, através da prática docente, que, apesar destes procedimentos, 

os mesmos não sanam as dificuldades de compreensão encontradas pelos entre- 
vistados. Isto ocorre, uma vez que estão relacionadas também à falta de habilida- 

des para a realização de uma boa leitura, existindo dificuldades em; avaliar a 
competência do autor a respeito do assunto, sumariar parágrafos com suas 

próprias palavras, sugerir futuras aplicações da idéia do autor, reconhecer o 

objetivo do autor e seu ponto de vista, transferir informações lidas para ou- 

tras situações, encontrar as idéias principais do parágrafo, incorporar novas 
idéias às idéias antigas. 

Considerando que a leitura é imprescindível para a realização de diversas 

atividades acadêmicas, procurou-se identificar junto aos alunos os procedimentos 

de busca de informação para a realização de trabalhos escritos. Para isso, quando 
necessitam de textos, os entrevistados se preocupam prioritariamente em procurar 

material variado, seguidos de; encontrar artigos em português, conhecer o 
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pensamento de diferentes autores, procurar informações preferentemente em 

livros. 
Para a busca de informação, os resultados encontrados demonstraram um 

comportamento positivo, pelo fato de a preocupação maior dos alunos ser a de 

buscar material variado e pela percepção que têm dos procedimentos para a apre- 

sentação de um trabalho escrito. 

Estes resultados se contrapõem à realidade vivenciada na docência, quando 

algumas vezes são apresentados trabalhos que deixam a desejar tanto pela quali- 

dade como pelo aspecto formal, o que demonstra que os alunos dominam os pro- 
cedimentos corretos, porém, apenas na teoria. 

5.2 QUESTIONÁRIO DE ATITUDES 

Para tabulação dos itens deste instrumento, atribuiram-se valores que varia- 

vam de 5 a 1. Os valores 5 a 4 foram atribuídos às respostas que demonstravam 

atitudes positivas frente a leitura, 3 para a indecisão em relação ao item e 2 e 1 

para respostas que indicavam atitudes negativas. 

A apresentação dos resultados das médias por questões e das médias 

das questões por categorias foi feita a partir da tabulação dos itens do questio- 

nário. 
Sob o ponto de vista da média das questões, constatou-se que 10 itens 

encontram-se no valor 4, significando atitudes positivas; 18 itens no valor 3, indi- 

cando indecisão e 2 itens no valor 2, apontando tendências negativas. 
Através desses resultados verificou-se que a maioria dos alunos demonstra- 

ram indecisão quanto às atitudes de leitura. 
Os mesmos resultados foram utilizados agrupando os itens por categorias: 

Leitura/Aprendizagem, Sentimento Afetivo frente à Leitura e Leitura/Lazer. 

Isso se fez necessário tendo em vista as diferenças nítidas apresentadas pelos 
alunos nos itens que demonstraram atitudes pessoais e impessoais frente à leitura. 

Com relação à Categoria Leitura/Aprendizagem as médias encontradas 

representam atitudes positivas, 

Das dezoito questões que dizem respeito a Categoria Sentimentos Afeti- 

vos frente à Leitura, duas apresentaram índices demonstrando atitudes positivas, 

duas evidenciaram atitudes negativas e quatorze revelaram indecisão. 
Com referência a Categoria Leitura/Lazer os resultados apresentaram mé- 

dias de 3,7 a 3,4, expressando indecisão quanto aos itens desta categoria. 

5.3 QUESTIONÁRIO DE DOCENTES 

Os resultados obtidos pelo instrumento, aplicado aos 24 docentes, evidenci- 

aram que TODOS adotam leitura em suas disciplinas. 
Os professores apontaram que a indiferença é uma atitude comum para a 

leitura extra-classe e que a leitura em classe é a que os alunos mais gostam, co- 

incidindo com a preferência já apontada pelos mesmos. 

Os professores solicitam leitura para: complementar conteúdo (87,5%); 

antecipar conteúdo (54,2%); realizar trabalhos extra-classe (41,7%); auxiliar no 
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uso de técnicas de ensino (20,8%), não sendo adotada a leitura para substituir 

o conteúdo a ser ministrado em sala. 
A leitura solicitada pelos professores, para desenvolver atividades em sala 

de aula, visa; realizar debates, apresentar seminário, realizar estudo dirigido e 

trabalho em grupo. Para a leitura extra-classe foram indicadas as finalidades: 

para o conhecimento prévio dos assuntos, elaborar resumos, fazer fichamen- 

tos, realizar estudo dirigido e trabalhos em grupo. Estes resultados coincidiram 

com os apontados pelos alunos, tanto nas leituras em classe como extra-classe. 
Dos docentes entrevistados, 23 afirmaram que os alunos apresentam difi- 

culdades para a compreensão dos textos dados para leitura, evidenciando as mais 

freqüentes; terminologia técnica, estilo do autor, conclusão pessoal do texto, 

falta de pré-requisito para o assunto e o significado das palavras. 
Estes resultados também foram encontrados em estudos realizados por 

SAMPAIO (1982), MARINI (1986) e SANTOS (1989), os quais sugerem a oferta de 

cursos para o desenvolvimento de habilidades de leitura dos alunos com deficiên- 

cia nestes aspectos. 
Quando ocorrem dificuldades para o entendimento da leitura, dez professo- 

res responderam que os alunos tem um único procedimento para saná-las, ou seja, 
recorrer ao próprio professor, justificado talvez por ser este o procedimento mais 

fácil para o aluno. Entretanto, treze professores responderam que os alunos não 
adotam nenhum procedimento e um não respondeu a questão 

Colocando-se a situação dos alunos que não têm iniciativas em sanar as 

dificuldades encontradas na leitura, os professores procuram resolvè-las: levan- 

tando questões a respeito do texto, fazendo análise do texto, ensinando téc- 

nicas de leitura e solicitando fichamento Com relação a estes procedimentos, a 

literatura recomenda que nas universidades seja oportunizado ao professor o 

acesso a novas tecnologias para o desenvolvimento das habilidades de leitura de 

seus alunos (SAMPAIO, 1982; SANTOS, 1989). 
Segundo os professores, as dificuldades encontradas pelos alunos para fa- 

zer uma leitura mais complexa, ou seja, para análise dos textos, são relativas à; 
avaliar a competência do autor a respeito do assunto, reconhecer o objetivo 

do autor e seu ponto de vista, encontrar as idéias principais de um parágrafo, 
sumariar parágrafos com suas próprias palavras, apreender e assimilar deta- 

lhes relevantes, transferir as informações lidas para outras situações e incor- 

porar novas idéias às idéias antigas. 
Segundo SANTOS (1989) o bom desempenho acadêmico está relacionado 

diretamente com a maturidade de leitura do aluno, o que é evidenciado pelas habi- 

lidades de compreensão, criticidade e criatividade. Esta afirmativa vem ao encontro 

dos resultados apresentados pelos professores, quando revelaram que os alunos 
possuem deficiências nas habilidades mais complexas de leitura, 

Na opinião dos docentes, os alunos também apresentam dificuldades para 

realização de trabalhos escritos como; escrever o trabalho na seqüência lógica, 

escrever a introdução, analisar trechos do material lido e reescrevô-lo com 

suas próprias palavras. 
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6 CONCLUSÃO 

Pode-se perceber que os alunos não tèm comportamentos e atitudes satis- 

fatórias de leitura, sentindo-se, portanto, a necessidade de modificar tal realidade. 

Esta situação talvez seja o resultado de todo um processo educacional, o qual nâo 
proporciona condições, a nível de 1o. e 2o. graus, para o desenvolvimento da leitu- 

ra refletindo nitidamente essas deficiências no 3o. grau. 
Na universidade o aluno tem a oportunidade de reexaminar e reanalisar o 

seu comportamento de leitura, face às exigências acadêmicas, porém nem sempre 
encontra formas práticas e objetivas de sanar suas dificuldades. 

Em função das considerações acima, propõe-se algumas alternativas, com o 

objetivo de remediar, e até mesmo desenvolver a maturidade de leitura dos alunos; 

a) desenvolver um programa remediativo de leitura junto aos alunos de Bi- 
blioteconomia; 

b) oferecer um curso de extensão aos professores, com o objetivo de explo- 
rar técnicas e habilidades para trabalhar a leitura de textos acadêmicos; 

o) ofertar uma disciplina especial, para os alunos de Biblioteconomia, sobre 
leitura, enfocando; Leitura e atualidade; níveis de leitura; leitura e estudo 

e o bibliotecário como mediador da leitura em todos os níveis de ensino, 

d) que novos estudos sejam realizados posteriormente, para avaliar o com- 
portamento de leitura dos alunos de Biblioteconomia, após a implantação 

total do Regime Seriado. 
Finalmente, sugere-se que estudos similares sejam desenvolvidos com alu- 

nos do 3o. grau, de outras áreas do conhecimento. Isto contribuiria para um dia- 
gnóstico da situação da leitura entre universitários, possibilitando a apresentação 

de outras propostas para alterar a realidade encontrada. 

ABSTRACT 

Reading is of fundamental importance in the individual's intellectual development. 

This research at the State University of Londrina (DEL), the aim of which was to 
describe Librarianship students' reading habits and attitudes towards reading, aro- 

se from the observation that many students have low interest and motivation 
towards reading, as well as comprehension difficulties. Data was collected from 89 

students and 24 teachers by means of separate questionnaires. Results show that 

students do not have satisfactory reading habits or attitudes, and ways of improving 

the current situation are suggested. 
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PRODUÇÃO DE ÍNDICES DE ASSUNTO REFERENTES A TESES E DISSERTA- 

ÇÕES APROVADAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

(PROJETO TESINDEX/CAPES) 

Ulf G. Baranow' 

RESUMO 

Descreve o projeto de recuperação da informação TESINDEX, referente a 10 431 
dissertações e teses em várias áreas do conhecimento, aprovadas em Instituições 

de Ensino Superior brasileiras, no período de 1990-94. Patrocinado pela CAPES, o 
nroieto visa ao processamento de assuntos específicos tratados nesta modalidade 

da produção acadêmica brasileira, a partir de dados armazenados na base EXE- 
CAPES do Ministério da Educação. 

i ANTECEDENTES E OBJETIVOS 

Em 18 de outubro de 1993, apresentamos à CAPES/Divisâo de Estudos e 
Metodologia e à RNP (Rede Nacional de Pesquisa) uma proposta de projeto-piloto 

nara a análise temática e recuperação da informação contida em dissertações e 
teses aprovadas em Instituições de Ensino Superior (lES) brasileiras. Precedida 

or uma pesquisa similar na área das Ciências Humanas e Sociais, (BARANOW, 

1990) esta proposta abrangia o período de 1990-1992 para as áreas de Matemáti- 

ca Física, Economia, e o ano de 1992 para Informática, num total de 1926 itens. 
Como objetivo geral deste projeto-piloto propunha-se desenvolver uma metodolo- 

ia (je processamento informacional, com auxílio do computador, a partir da base 

EXECAPES, e gerar catálogos impressos por autor, orientador e, sobretudo, para 

os assuntos específicos abordados neste tipo de produção acadêmica. Os objeti- 

vos específicos propostos resumiam-se a: 
1) elaborar uma metodologia de análise temática e indexação, a partir da 

linguagem utilizada nos próprios documentos (linguagem natural); 

2) formatar uma base de dados, apresentando seu conteúdo devidamente 
editorado e possibilitando ao pesquisador acesso aos dados relevantes, 

inicialmente, sob forma impressa, com possibilidade de ulterior disponibi- 

lização em suporte eletrônico; 

•professor do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Paraná. - 
Colaboraram nas diversas fases do projeto 1) na Universidade de Brasília: Hiroyukl Miki, Gilboito 
Medeiros de Melo, Gustavo Lisboa, Mauro B. Miranda Prof. Rodrigo A. de S. Peftalosa; 2) na Uni- 
versidade Federal do Paraná: Prof. Lígia L. B. Kraemer, Prof.Leilah S. Bufretn, Prof. Ricardo 
Triska, Andrea C. Scheilin, Daniel M. Cruzeta, Dina K. Kageyama, Gisele T. Liegel, Ivan J. Santana, 
janine A van Kaick, Josiane M® Comarella, Leila M'' Baranhuk, Silvana M" Spagnol, Solango L. 
Rocha Renato J. B. Gomes e Vanessa Zelik. 
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3) produzir vocabulários controlados, específicos por área do conhecimento, 
com a finalidade de constituírem insumos para um processamento futuro 

(semi-) automático, de recuperação da informação, seja na entrada de 

dados, seja por ocasião da busca de tipo booleano ou outro. 

O objetivo geral daquele projeto-piloto, bem como seus objetivos específicos 

1) e 2) foram plenamente atingidos, tendo sido apresentados os resultados à CA- 

PES e à RNP em abril de 1994. Em consenso com os patrocinadores, preferiu-se 
deixar a implementação do objetivo 3) para um futuro projeto, a ser desenvolvido 

em separado. 
Em maio de 1995, a Diretoria Colegiada da CAPES, acolhendo proposta à 

Divisão de Estudos e Metodologia, no âmbito de seu Programa de Estudos sobre a 
Pós-Graduação (PAPES/PG), decidiu pela retomada e ampliação do projeto-piloto 

que passou a ser denominado Projeto TESINDEX. 
Como produtos estavam previstos catálogos impressos por área do conhe- 

cimento ou reunindo áreas afins, abrangendo parte da produção brasileira de dis- 

sertações e teses acadêmicas referentes a 1993, posteriormente estendida para o 

biênio 1993/94. 
Portanto, o objetivo principal do Projeto era produzir para a CAPES um pro- 

tótipo de catálogos impressos das dissertações e teses contidas na base EXECA- 

PES, comparáveis a publicações internacionais do gênero, apresentando as refe- 
rências completas e resumos dessa produção e permitindo seu acesso por índices 

de autor, orientador, instituição/curso e, sobretudo, por índices analíticos de as- 
sunto, a fim de integrar esse material ao ciclo documentário da produção científica. 

Como objetivos secundários visaram-se ao aperfeiçoamento metodológico 

da análise temática/indexação e, se a execução do Projeto permitisse, à geração 

de vocabulários controlados por área do conhecimento. 
O projeto abrangeu, portanto, a produção brasileira de dissertações e teses 

de 1993 e 1994 em todas as áreas das Ciências Humanas e Sociais, além da Ma- 
temática, Estatística, Física e Informática; nas áreas com asterisco incluiu-se a 

produção de 1990-94. O total de teses indexadas completou 10.431 registros 

oriundos de 400 cursos de Pós-Graduação (ANEXO 1). 

No presente relato de pesquisa, vamos concentrar-nos em aspectos da aná- 

lise temática e geração de índices de assunto em linguagem natural, tal como utili- 

zada nos documentos indexados. O nosso principal enfoque recai sobre a recupe- 

ração da informação sob forma de índices de assunto, uma vez que estes constitu- 

em um instrumento de crucial importância para o pesquisador. 

2 fundamentação teórico-prática 

No tocante à chamada representação do assunto, podem ser apontadas três 
possibilidades para sua efetivação (LANCASTER e WARNER, 1993, p. 79 ss.): 

1. Descrição ou análise de assunto, realizada diretamente pelo esforço in- 
telectual (humano) ou por meio de um algoritmo computacional, 

2. Descrição do assunto, com aproveitamento da linguagem do próprio do- 
cumento (primário) ou de outro vocabulário; 

3. Descrição do assunto, a partir da seleção de (virtualmente) todas as pala- 
vras significativas encontradas no todo ou em parte do texto. Pode tam- 

éí-? 
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bém resultar de uma seleção de palavras ou de conceitos encontrados no 
documento, de acordo com regras pré-estabelecidas. 

Diante dessas três modalidades, a indexação propriamente dita pode con- 

cretizar-se como um processo: 

a) analítico, através da atividade intelectual de identificar, selecionar e re- 
presentar conceitos de documentos, envolvendo, ainda, a conversão (ou 

"tradução") dos conceitos identificados para os termos de um vocabulá- 

rio controlado, ou a extração de termos a partir do próprio documento 
primário; 

b) automatizado, no qual, sem intervenção humana, é extraído um conjunto 
de termos representativos do assunto tratado no documento ou a ele 
atribuídos por meio de um tesauro, após comparação automática dos 

termos (seqüências) no documento com os termos (seqüências) do te- 

sauro; 

c) automatizado, no qual é gerado um arquivo invertido de todas as palavras 
de "conteúdo", isto é, significativas, oriundas de partes representativas 

do documento tais como título, subtítulo, resumo, texto completo etc 

Modalidades de análise e representação do assunto (LANCASTER e WARNER 

1993, p. 80): 

documento primário 

indexação 

intelectual 

("manual") 

indexação automática 

(extração ou atribuição 

de termos) 

proccssanicnlo aiiloiná- 

lico (todas as palavras 

de conteúdo) 

r 1 
ntribuição extração de . , . , ainuuiv"^ V pnrcial 

Hp termos tennos do * . / ^ 
, comp elo (p. ex., resumos) 

controlados documento ' 

Neste Projeto, optou-se por um processamento em duas etapas: 1") estabe- 

lecimento dos termos de indexação por meio da análise (intelectual) de assunto, 

2®) geração automatizada de índices seqüenciais. A seguir será descrito sucinta- 
mente o desenvolvimento deste trabalho. 
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3 POLÍTICA DE INDEXAÇÃO 

Entendendo-se a indexação como processo sobretudo cognitivo (cf. FAR- 

ROW 1994), é necessário estabelecer como uma política de indexação o conjunto 

de critérios ê diretrizes para nortear a ação do indexador. Sendo o principal objeti- 

vo deste Projeto a produção de índices impressos, tivemos de optar por uma confi- 
auração pré-coordenada de recuperação da informaçãoV Ao escolher os termos de 

indexação representativos para gerar os índices, a análise de assunto baseou-se 

na linguagem usada no próprio documento, isto é na linguagem não-padronizada, 
natural, sem recorrer a um vocabulário controlado. O campo do assunto, tal como 
preenchido na base EXECAPES, foi ampliado na base TESINDEX, e além das pa- 

lavras-chave já atribuídas pelos autores das dissertações e teses, foram acres- 

centados termos oriundos do título e/ou resumo, desde que relevantes para a com- 
Díementação de pontos de acesso à informação contida no documento (cf 

ROWLEY 1993, P- 208 s.). Além do material indexável sob forma de títulos e resu- 

mos foi necessário, por vezes, recorrer às informações relativas à área de concen- 
tração, na qual o documento sob análise fora produzido (ANEXO 2). 

Quanto á exaustividade/especificidade na indexação, adotou-se um proce- 

dimento pelo qual fosse possível manter um certo equilíbrio. Fixou-se em cinco 

termos o limite máximo, só excepcionalmente ultrapassado, e o limite mínimo em 

dois termos. Sabe-se que uma indexação exaustiva origina elevada revocação e 
baixa precisão, enquanto uma indexação acentuadamente seletiva leva a uma pre- 

cisão elevada, mas reduzindo-se concomitantemente a revocação, por ocasião na 

busca Por outro lado, no presente caso, a intervenção do indexador fez-se neces- 

sária também, porque as palavras-chave propostas pelos autores das dissertações 

e teses apresentam acentuada variação, desde termos muito gerais até termos por 
demais específicos. Recomendou-se aos indexadores no Projeto, adotar termos de 
indexação ao nível da especificidade temática do documento. Evitaram-se, por 

exemplo, descrítores que designam as áreas ou subáreas, uma vez que os próprios 
catálogos impressos seriam discriminados pelas respectivas áreas do conheci- 

mento. 
Em relação a aspectos específicos de determinadas áreas do conhecimento 

foram adotados critérios que exigiam também a intervenção do indexador no cam- 

o do assunto. Por exemplo, na área jurídica, foi preciso padronizar termos de in- 
dexação relativos a leis, decretos, normas, etc. Em Economia, História, Geografia, 
Antropologia, etc. o binômio espaço-tempo (onde? - quando?) relativo ao assunto 

tratado, sempre que possível, entrou como exigência na política de indexação. 
Outra diretriz na indexação refere-se á grafia e inversão de nomes próprios 

de pessoas, tratados como assunto. Por ex. VILLA-LOBOS, Heitor. 

1"> Diferentemente um sistema pós-coordenado, também chamado de pós-combinaçOo ou mnnipu- 
I tórío possibilita a combinação dos termos por ocasião da busca em linha (cf. LANCASTER, 1991, 

i AlQumas dificuldades da pós-coordenaçâo em sistemas de informação têm sido apontadas 
relteradarrente (p.ex. WEINBERG, 1995, p.155.59). 

i^ee 
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A inversão obviamente, também foi aplicada aos nomes de autores e orien- 

tadores, tendo-se constatado numerosos casos de inconsistência no tocante a es- 

tes últimos na base EXECAPES (ANEXO 3). 
No caso de cidades e acidentes geográficos brasileiros, sempre foi utilizado 

como cabeçalho principal o nome do respectivo Estado, seguido pelo local menci- 

onado no documento, de modo a facilitar posteriormente o acesso ao índice gera- 

do. Embora não tenha sido utilizado o arranjo hierárquico neste índice, no presente 
caso teve que ser aberta uma exceção. 

Ainda quanto à política de indexação, pode-se distinguir entre vocabulános 

controlados, semi-controlados ou não-controlados. Enquanto no primeiro caso, o 

indexador trabalha com um conjunto finito de termos previamente fixados 

("controlados"), no caso dos vocabulários semi-controlados ou não-controlados é 

possível a utilização de termos novos à medida que apareçam no material indexá- 

vel do documento. Entretanto, "uma ausência total de controle do vocabulário na 
indexação humana é rara, pois os indexadores, em geral, são levados a utilizar, 

pelo menos, determinadas variantes morfológicas dos termos por eles seleciona- 

dos" (LANCASTER e WARNER, 1993, p. 84). Neste Projeto adotou-se a modalida- 

de do vocabulário semi-controlado, contemplando categorias gramaticais, sintag- 
mas nominais, variantes morfológicas como singular/plural, bem como regras para 

uso de antropônimos, topônimos, organizações, siglas e, na medida do possível, 
controle da sinomínia, nos índices gerados. 

O controle mínimo do vocabulário foi realizado em duas etapas diferentes; 

1®) antes da geração automatizada dos índices, isto é, no momento da editoração e 
complennentação pelo indexador, das palavras-chave já atribuídas no campo do 

assunto pelos autores; e 2®) após a geração dos índices, utilizando-se os mesmos 

para proceder a uma certa padronização ("controle") do vocabulário de indexação, 
sobretudo ao nível formal dos termos gerados. Desta segunda fase, portanto, co- 

nhecida na técnica da indexação de livros como editoração da indexação (cf. 
MULVANY, 1994, 214 ss.), resultou uma certa padronização dos termos que cons- 

tituíram definitivamente o índice. O ambiente de indexação, portanto, pode ser ca- 
racterizado como semi-controlado, na medida em que está aberto para a admissão 

de novos termos, quando aparecem no material indexável. Por outro lado o voca- 
bulário resultante, não só sob o aspecto de índice, como também sob o aspecto de 
referencial para novas indexações, pode ser considerado um vocabulário semi- 

controlado, derivado diretamente da linguagem natural dos documentos 

Nos índices gerados não se incluíram remissivas de nenhum tipo (veja, veja 

também). No caso da coincidência morfológica de termos de entrada na posição de 
cabeçalho, o aplicativo computacional automaticamente omite a repetição, favore- 

cendo a legibilidade do arranjo. Por ex.; 
Fototriangulação 

Densificação gravimética - 019 

Detecção de erros - 026 

Sistemas lineares - 025 

Entretanto, é preciso lembrar que este arranjo de índice, em que pese a sua confi- 

guração gráfica, não é de natureza hierárquica. 

(pfi 
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4 GERAÇÃO DOS ÍNDICES IMPRESSOS 

Ao comparar sistemas de indexação pré-coordenada com sistemas pós- 
coordenados, há consenso de que o segundo proporciona um nível de acesso bem 

mais econômico na recuperação. Ao fazer a busca na própria base de dados, em 

linha, possibilita-se qualquer combinação dos termos que representem o docu- 
mento sendo a fórmula matemática das combinações resultantes: 

2"-1 

onde D representa o número de termos. Se por exemplo, um documento for indexa- 

do sob 4 termos, teríamos 16-1=15 diferentes combinações, o que, numa impres- 

são de índice, exigiria 15 diferentes entradas ou linhas. Se o mesmo registro exi- 
bisse o dobro de termos indexados (8 termos) o total de entradas chegaria a 255, o 

que tornaria um índice impresso inviável (cf. LANCASTER, 1991, 43s.). Todavia, 
pela sua própria natureza, a pós-indexação não se aplica a índices impressos, uma 

vez que ela somente se concretiza por ocasião da busca em linha. Sendo a produ- 

ção de índices impressos o principal objetivo do presente Projeto, adotou-se a pró- 
coordenação na etapa "intelectual" da escolha dos termos, e a indexação seqüen- 

cial {stríng indexing) computadorizada, na etapa da geração dos índices. Entre as 
diversas modalidades de índices seqüenciais escolheu-se o índice seqüencial por 
alternação (LANCASTER, 1991, p. 45), um tipo de índice rotativo, gerado automa- 

ticamente pelo computador, a partir de seqüências de entrada (input strings) que 

contêm os termos selecionados pelo indexador. O índice é gerado sistematica- 

mente pelo aplicativo, resultando uma alternação, isto é, cada termo (seqüência) 

que faz parte do conjunto de termos representativos do conteúdo do documento é 
movido para a posição mais à esquerda, tornando-se termo de entrada no índice 

Com esta "rotação", o termo deslocado da primeira posição, passa, respectiva- 
mente, para a ultima posição na linha subseqüente. Dessa forma, cada termo do 
conjunto representativo de termos do documento vai figurar na posição de entrada, 
oferecendo um ponto de acesso no índice ao assunto tratado no respectivo docu- 

mento. Esquematicamente representado, temos então: 

A B C D E 

B C D E A 

C D E A B 

D E A B C 
E A B C D 

Além de cada termo constituir um ponto de acesso no índice, ele continua 

também posicionado junto aos demais termos, resultando daí uma contextualização 
jnformacional preciosa para o usuário (ANEXO 4). 

No presente caso, cada conjunto de seqüências do índice vem acompanha- 

da do respectivo locador, correspondendo ao número seqüencial do respectivo do- 
cumento indexado, numa listagem à parte, na qual constam as seguintes informa- 

ções sobre cada dissertação ou tese: 
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AUTOR 

TÍTULO 

GRAU ACADÊMICO 
PÁGINAS 

CURSO 
INSTITUIÇÃO 

ANO 
ORIENTADOR 

assunto 

resumo 

Esta parte do Catálogo impresso contém, portanto, os dados essenciais a 

cada documento (ANEXO 2), e é complementada pelos índices já referidos de au- 

tor, orientador e sobretudo, de assunto. 

6 avaliação preliminar e perspectivas 

Com respeito aos objetivos propostos no Projeto TESINDEX, pode-se afir- 

mar Q"-*® mesmos foram alcançados, dentro da configuração delimitada pelo 
roduto final desejado, que seriam os índices impressos. No decorrer do Projeto, 

aperfeiçoou-se a metodologia da análise temática e indexação (intelectual), sinteti- 

zada em "Rotinas de trabalho" para os indexadores; estabeleceram-se rotinas de 
controle para acompanhar o fluxo e a qualidade dos dados durante o processa- 

mentoda informação; adquiriu-se experiência na comunicação com os centros pro- 

dutores dos documentos para garantir a confiabilidade do material a ser processa- 

do e suprir falhas na base EXECAPES. Formou-se em torno do Projeto uma com- 
etente equipe multidisciplinar de trabalho e um know-how, somente adquirido pela 

nrática continuada, voltada para a qualidade do produto final. 
Apesar de o Projeto ter sido considerado bem sucedido, consoante as pri- 

meiras apreciações dos produtos gerados, tanto pela Direção da CAPES como por 
esquisadores, alunos de pós-graduação, professores de diversas áreas do co- 

nhecimento e em uma premiação de Evento Científico da Universidade Federal do 

Paraná em 1996, o objetivo principal, que consistia na publicação de catálogos por 

área do conhecimento pela CAPES, não será concretizado. 
Com a implementação, desde 1995, do Sistema de Informação sobre Teses 

- SITE, no âmbito do Programa de Informação para Pesquisa - PROSSIGA, sob os 
auspícios do CNPq/IBICT, e a opção por suportes eletrônicos (CD-ROM), disponi- 

bilização pela INTERNET e em redes regionais, tornou-se problemática a publica- 

ção de catálogos impressos, seguindo aliás, uma tendência internacional. Mas, 
enquanto nos Estados Unidos os tradicionais Dissertation Abstracts ainda são dis- 

tribuídos opcionalmente sob forma impressa e em CD-ROM, no Brasil, por razões 
econômicas e considerando o mercado, uma publicação impressa do gênero tor- 

i^aj._se-ia inviável, hoje. No caso do presente Projeto, com um catálogo por área do 
conhecimento ou abarcando mais de uma área, sem os respectivos resumos mas 

com índices a exemplo dos Dissertation Abstracts, teríamos um total de aproxima- 
damente 3.500 páginas. Isto cobriria apenas uma parte das dissertações e teses 
produzidas no período de 1993-94, em todas as áreas do conhecimento represen- 
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tadas nas universidades brasileiras. A inviabilidade econômica de tal empreitada, 
portanto, torna-se hoje evidente, considerando as limitações de recursos e as do 

próprio mercado para um tal produto, especialmente se for incluída ainda uma 
complementação retrospectiva, tão desejável em algumas áreas do conhecimento, 

como nas Ciências Humanas e Sociais. 
Entretanto, o know how adquirido no Projeto TESINDEX, no que concerne à 

indexação, editoração, normalização, estratégias de trabalho e controle de quali- 

dade do processamento de uma grande quantidade de dissertações e teses, além 

da bem sucedida comunicação com os centros geradores, certamente, poderá 
contribuir, também, em projetos semelhantes, com vistas a suportes mais ágeis e 

com maior viabilidade econômica. 

ABSTRACT 

Describes the TESINDEX project in information retrieval which processed 10,431 

theses and dissertantions from several areas, approved by Brazilian universities 

from 1990 to 1994. The aim of the project was to carry out subject analysis and in- 

dexing of this material, contained in the EXECAPES database of the Brazilian Mi- 

nistry of Education. 

ao 
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ANEXO 1 
TESINDEX - Areas das dissertações e teses; número de registros e cursos 

Áree Num de Registros Num deCur«oa 
1 fIsica* 1328 20 
2 educaçAo ' 127» 44 
3 COMPUTAÇÃO* 1068 15 
4 ECONOMIA 087 24 
5 LETRAS 701 45 
6 administraçAo 593 26 
7. PSICOLOGIA 531 24 
8 MATEMÁTICA* 438 22 
9 HISTÓRIA 432 21 
10, SOCIOLOGIA 419 26 
11 ANTROPOLOGIA' 350 8 
12. DIREITO 3:5 19 
13. comunicaçAo 301 8 
14 CIÊN POÜTICA/REL INTERNACIONAIS 284 10 
15 LINGÜÍSTICA 264 0 
16. FILOSOFIA 232 18 
17 GEOGRAFIA 183 9 
18. ARQUITETURA 125 7 
19 ARTES 124 7 
20. SERVIÇO SOCIAL 123 7 
21. CIÈN DA INFO/BIBLIOTECONOMIA 81 8 
22 PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 77 7 
23. TEOLOGIA 72 6 
24 ESTATÍSTICA 41 4 
25, MUSICA 40 4 
26, DEMOGRAFIA 13 1 

TOTAL 10431 TOTAL 400 
NOTA As ârees com astensco(*) compreendem a produçèo da 1990 a 1994 
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ANEXO 2 

TESINDEX - Referência Completa 

MFN 

AUTOR 

TITULO 

DO 
GRAU 

PAGINAS 

CURSO 

INST. 

ANO 

ORIENT. 

assunto 

resumo 

254 

SADER, EMIR SIMÃO 

A CRISE HEGEMÔNICA E SUA IDEOLOGIA: TEORIAS DO ESTA- 

BRASILEIRO DURANTE O REGIME MILITAR 

DOUTORADO 

213 

CIÊNCIA POLÍTICA 

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

1990 

WEFFORT, FRANCISCO CORRÊA 

CRISE HEGEMÔNICA 

IDEOLOGIA 

TEORIAS DO ESTADO 

REGIME MILITAR (1964-1985) 

CULTURA DO ESTADO BRASILEIRO 

; Estudo sobre os diferentes marcos teóricos subjacentes às principais 

obras que tratam de explicar a cultura do Estado brasileiro no período 

MFN : 255 

AUTOR : SILVA, CÁTIA AIDA PEREIRA DA 

TITULO : OS CONSELHOS TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCETE 
DE SÃO PAULO E OS SEGMENTOS PRO-CIDADANIA 

GRAU : MESTRADO 

PAGINAS : 192 

CURSO : CIÊNCIA POLÍTICA 

INST. : USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ano : 1994 

ORIENT. : CARDOSO, RUTH CORRÊA LEITE 

ASSUNTO; CONSELHOS TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
POLÍTICAS PUBLICAS 

DIREITOS DA CIDADANIA 

SÃO PAULO (CAPITAL) 
resumo ; Os conselhos tutelares da criança e do adolescente de São Paulo,órgüos co- 

gestores e fiscalízadores criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sflo 
vistos como espaços públicos que permitem aos atores sociais influenciarem nas 
políticas públicas. A eleição e a mobilização dos conseltios tutelares em Sflo Paulo 
são o objeto da dissertate, que se volta para os conflitos e impasses criados entre 
os segmentos defensores dos direitos da cidadania e outros segmentos sociais mi- 
noritários, na composição dos conselhos. Estes conflitos dizem respeito às relações 
que se estabelecem entre os conselhos, de um lado, e do outro, o poder público 
municipal, órgãos públicos de atendimento (incluindo o poder judiciário) e a popula- 
ção, no momento em que os conselhos tutelares são instalados e tentam legitimar- 
se perante as demais instituições. 

675 
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ANEXOS 

TESINDEX - índice de Orientadores 

CANAHUATI, ANTONIO FERNANDO 

MITRE 

084, 104 

CARDOSO, RUTH CORRÊA LEITE 

234, 239, 245, 

251, 255 

CARNEIRO, REGINA MARIA DIAS 

098 

CARVALHO, JOSE MURILO DE 

003, 028, 034, 

048 

CASTRO, LEDA MARIA BENEVELLO 

DE 

080, 086 

VIANNA, LUIZ JORGE WERNECK 

006, 024, 036 

VIEIRA, EVANTINA PEREIRA 

074 

VIEIRA, JOSE RIBAS 

054 

WEFFORT, FRANCISCO CORRÊA 

232, 254 

WROBEL, PAULO SERGIO 

052, 060, 064 

ZAIDAN FILHO, MICHEL 

123 

ZENELON, LEA RIBEIRO 

108 
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ANEXO 4 

TESINDEX - índice de Assuntos 

Congresso Nacional (1991-1994) 
Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul); Tratado de Assunção -193 
Conselho de Segurança Nacional 
Amazônia; Projeto Calha-Norte; Politica indigenista - 235 
Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente 
Políticas públicas; Direitos da cidadania; São Paulo (Capital) -255 
Conservadorismo 

Igreja Católica; Nova Republica - 082 
Consolidação Democrática no Brasil (pós-1985) 
Estabilização e reformas; Nova Republica - 014 
Constitucionalidade das leis 
Poder Judiciário: Revisão Constitucional (1993-94) - 230 

Crise Econômica 
Politica econômica; Economia; Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social (1963-1965) - 224 
Crise energética 
Política externa brasileira; Industria bélica; Relações Brasil - 
Iraque (1979-1988) - 065 
Crise hegemônica 
Ideologia; Teorias do Estado; Regime Militar (1964-1985); 
Cultura do Estado Brasileiro - 254 
Crise internacional 
Urbanização; América Latina; São Paulo (capital); Uruguai -Montevideo 

277 
Crise política de 1964 
Govemo João Goulart (1963-1964); Autoritarismo na política brasileira; 
Analise histórica - 019 
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necessidades informacionais de uma comunidade empresarial : 

ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Nelcy Teresinha da Rosa Kegler 

RESUMO 

O estudo de necessidades de usuários é essencial para o planejamento de servi- 

ços de informação. A Biblioteca Universitária tem como função respaldar a clien- 
tela com a qual a Universidade interage, desenvolvendo serviços de extensão No 
caso específico da UNIJUÍ, há necessidade de conhecer o usuário industrial do 
noroeste do Estado do RS. Este trabalho identificou o perfil de interesse informa- 

cional das empresas do setor de metal-mecànica, na região mencionada, verificou 
formas de obtenção de informação por esse segmento; verificou o uso ou nâo-uso 

da informação (técnica e/ou tecnologógica) como subsídio à gestão e à produção 
oara a qualidade no âmbito industrial; verificou o uso ou nâo-uso da Biblioteca Uni- 
versitária e de redes de ICT pelo segmento produtivo; identificou áreas informacio- 

nais das empresas com vistas a negócios junto ao MERCOSUL Os sujeitos da 
pesquisa foram 25 diretores (Administrativos e de Produçâo/P&D), envolvendo 18 

empresas em três municípios, com as quais a Universidade tem vínculo direto Os 

ríncipais resultados foram os seguintes; não é comum a existência de biblioteca, 

entre as empresas pesquisadas, apenas 28% apresentam este setor As micro. 
equenas e médias empresas usam canais informais de informação (fornecedores, 

contatos pessoais, etc), enquanto as de grande porte se utilizam mais de canais 

formais (bibliotecas, fontes documentais, revistas técnicas, etc) Para a obtenção 
informação em relação ao objetivo maior de busca de informação o fator 

"aprimoramento e qualidade do produto" é mencionado como prioridade 1 por 72% 

das empresas. Os problemas mais evidenciados na busca da informação foram 

"falta de orientação", "desconhecimentos de fontes", 'demora na busca de informa- 

ção". A relação entre Universidade/Empresa, no que tange à área de Informação, 
está se iniciando; em relação aos recursos mais utilizados pela B U da UNIJUl as 

revistas técnicas ocupam o primeiro lugar. Quanto às áreas de maior interesse do 
informação junto ao MERCOSUL, destacam-se indicadores econòmico-sociais o 

normas técnicas. 

* Bibliotecária da Universiclacle Regional do Noroeste do Estado do Rio Grnndo do Sul 
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1 apresentação 

o trabalho em parceria na contemporaneidade é vital para as organizações, 

no sentido de somar esforços para o desenvolvimento de projetos conjuntos entre 

uma, duas ou mais organizações. Essa forma de articulação resultará no comparti- 
lhamento de recursos materiais, equipamentos e, principalmente, recursos huma- 

nos e organizacionais, no sentido de um crescimento coletivo. A troca de experiên- 
cias em prol de metas e objetivos comuns tem em vista a racionalização e a otimi- 
zação de recursos financeiros, materiais e outras estratégias, necessárias num 

país carente como o Brasil. 
A Universidade brasileira é uma das instituições que percebeu que não pode 

trabalhar isoladamente. Nesse sentido, a Universidade como formadora de Recur- 

sos Humanos, responsável pelo avanço da Ciência e da Tecnologia, cumpre sua 
missão de maneira íntegra, quando estende seus serviços à comunidade que a 

cerca. Faz-se mais necessária quando partilha seus recursos e serviços com os 
segmentos da comunidade, com organizações civis e públicas e com o setor in- 

dustrial. 
Esse trabalho aborda também um dos programas que a UNIJUÍ coordena 

junto à comunidade daquela região, envolvendo diferentes agentes; professores, 
pesquisadores, prefeituras e empresários que somam esforços para o desenvolvi- 

mento da região, no ramo da indústria metal-mecânica, através do Programa Regi- 

onal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PRCT). Este programa é cir- 
cunscrito na região de abrangência da UNIJUÍ, Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do RS. Ressalta-se que o cenário da pesquisa envolve o munícipo de 

Ijuí e sua região, área que faz parte do espaço sóciogeográfico estratégico do eixo 

do MERCOSUL, devido aos aspectos frontehço e econòmico-industrial A geração 

de melhores produtos, sistemas e serviços industriais passa pela gestão da quali- 
dade e pelo uso da informação, elementos com que a Universidade poderá contri- 

buir de maneira eficaz e decisiva, na busca dessa melhoria, se conhecer o perfil 

das indústrias da região em relação às necessidades e demandas de informação 
Ao realizar o diagnóstico das necessidades de informação empresarial, ob- 

jetivou-se contribuir para a compreensão da região enfocada, em termos de suas 
necessidades e demandas de informação, bem como subsidiar a Universidade em 

sua atuação no campo do ensino, pesquisa e extensão. 

2 INTRODUÇÃO 

2.1 GLOBALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

Neste século, a informação tornou-se matéria-prima das organizações, 

"mercadoria" valorizada e comercializada entre os diversos países avançados e 

aqueles em processo de desenvolvimento. 
Este novo enfoque pode ser visto sob a luz do processo de globalização da 

sociedade, acelerado pelos avanços tecnológicos, uso da telemática e redes de 

comunicação, que favorecem a transmissão de informações e dados a qualquer 

distância do planeta, aproximando os indivíduos e as organizações. Esse fenôme- 

no ocasionou um aumento acelerado da transnacionalidade de mercados e da pro- 

6'77 
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dução, decorrentes do pós-guerra, determinando que o local, o regional, o nacional 
e o continental são dados pelo movimento da sociedade global e esta por sua vez 

calcada na economia política do capitalismo, reprodução ampliada do capital e da 
acumulação em escala global (lANNI, 1992). 

Essa mudança em nível internacional forneceu uma nova reorganização da 

economia, da política demográfica e militar do mundo, declinando os poderes do 
"Estado-nação" e emergindo as relações internacionais e transnacionais expandi- 

das em escala global. Esta reorganização político-social determinou o surgimento 
da aglomeração de países em blocos econômicos como a União Européia, o NAF- 

TA (EUA, México e Canadá), o MERCOSUL (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai) 
e os Tigres Asiáticos. 

Dentro dessa seqüência de pensamento, envolvendo a globalização da so- 
ciedade, a informação aliada à geração das novas tecnologias (microchips, CD- 

Rom, PC's etc.) é vista por muitos estudiosos (TOFLER, 1990) como o quarto ele- 
mento de produção. Convém levantar que dentro do processo histórico ocorreu, 

inicialmente, o destaque para os seguintes elementos: a terra, a mão-de-obra e o 
capital; porém evidencia-se que a informação não é consumida como os recursos 
anteriores, mas reciclada, estocada e reembalada, gerando novas informações e 

aumentando a demanda por novos serviços, produtos, bases e bancos de dados 
em diferentes áreas. 

As atuais tendências da globalização da economia e da formação de merca- 
dos e blocos econômicos em nível internacional (União Européia ; NAFTA ; MER- 

COSUL) têm envolvido países e indivíduos nesse processo. 

Esse fenômeno está abrangendo também outras áreas como a cultura, a 
ciência e a tecnologia. A divulgação de novas pesquisas científicas e de novos 
produtos é feita num tempo cada vez mais reduzido á grande população pelos di- 

versos meios de comunicação, redes de informação e imprensa escrita, levando ao 

surgimento e destaque do Setor de Informação na sociedade pós-industrial. 

O desenvolvimento do Setor de Informação tem fortes bases na recente 
aplicação das áreas de computação, telecomunicações e Ciência da Informação, 

no cotidiano dos indivíduos e organizações dos países avançados e, em menor 

grau, nos países em desenvolvimento. 
As redes de informação/comunicação exercem um papel importante no 

acesso à informação, da qual, isoladamente, a instituição e o indivíduo levariam 

mais tempo para usufruírem. As redes podem existir com ou sem os recursos da 

telemática, tendo por base a cooperação de serviços e acervos, no caso das bibli- 

otecas e órgãos aflns. 

De qualquer forma, o acesso eletrônico já é uma realidade, aproximando 

instituições, cientistas, técnicos, demais profissionais e seus pares através de cor- 
reio eletrônico, teleconferências, transferência de arquivos, etc. No contexto inter- 

nacional tem-se a Internet e a Bitnet como meios mais conhecidos para o trabalho 

em rede. No contexto brasileiro, pode-se destacar a Rede Nacional de Pesquisa - 

RNP, Rede Antares e algumas redes estaduais que estão surgindo com o apoio de 

agências de fomento federais, fundações de apoio à pesquisa, governos estaduais 

e outros setores da sociedade. 
Para as instituições e indivíduos usufruírem adequadamente das vantagens 

e potencialidades existentes nas redes e sistemas de informação tornam-se ne- 

(sn 



7.5 

cessárias a organização e a disseminação de fontes especializadas de informação, 

que no caso brasileiro é um processo recente. Destacam-se as iniciativas do Ins- 

tituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, criado em 1954 

(com o nome de Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação), na tarefa do 

planejamento, coordenação e organização da informação no país. 

A partir da criação do IBICT ocorreu um impulso maior na organização das 

fontes de informação científica e tecnológica no pais. As fontes tecnológicas se 
organizaram, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tec- 

nológico (PADCT), Tecnologia de Indústria Básica (TIB), criando a rede de núcleos 

de Informação Tecnológica, onde a área de Informação para a indústria ganha 

maior destaque. Também existem outras instituições e sistemas nacionais e inter- 
nacionais que merecem destaque na organização de fontes de informação especi- 

alizadas, como a BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, o CIN/CNEN - Centro 

de Informações Nucleares/Comissão Nacional de Energia Nuclear; a FGV - Funda- 

ção Getúlio Vargas, a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

e outras. 
Apesar da importância desses organismos especializados em informação, 

vários estudos (SOUZA, 1992, LENK, 1990, SOLEDADE, 1994) apontam que 

muitos desses sistemas e redes se encontram ainda subutilizados em nível nacio- 

nal; convém destacar que em maior escala em níveis local e regional. 
Os sistemas de biblioteca e informação não conseguem adquirir tudo e nem 

todos os materiais publicados, em decorrência de vários fatores limitantes, tais 

como; o aspecto econômico, o organizacional (espaço físico adequado, recursos 
humanos, materiais etc) o que torna essenciais as redes de informação e o ade- 

quado encaminhamento do usuário às fontes de informação. 
Dessa forma, o levantamento de necessidades de informação da clientela 

de uma região é imprescindível como o primeiro passo para a adequada utilização 

das fontes de informação hoje disponíveis, bem como para subsidiar possíveis di- 
retrizes voltadas para a organização de serviços de informação e, sobretudo, refe- 

renciais que atendam a essa clientela. Estes serviços levariam em conta o perfil, 

as características e as necessidades dos segmentos analisados. 
Nesse sentido, a fim de subsidiar a ação da Universidade dentro dos seus 

programas, bem como tentar delimitar o perfil de interesse da área industrial regio- 

nal, propôs-se o levantamento de necessidades de informação deste segmento, 
partindo do princípio de que a identificação da clientela, além de ser determinante 

para o sucesso dos sistemas de biblioteca e informação, é importante também para 

o reconhecimento destes na conjuntura atual. 

3 JUSTIFICATIVA 

A Universidade, como fonte geradora do saber, da Ciência e da Tecnologia, 

exerce um papel relevante no espaço geopolítico em que se encontra, quer em ní- 

vel local ou nacional. Essa importância pode ser atribuída a suas funções de ensi- 

no, de pesquisa e extensão e ainda ao seu comprometimento com determinada 
comunidade. 

A Universidade, conhecendo seu espaço social, pode alterá-lo e provocar 

mudanças profundas nesta realidade. Hoje, no mercado nacional e internacional, 

(Í79 
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em que a competitividade e a qualidade são as chaves da produtividade, a Ciência 

e a Tecnologia se fazem necessárias. Desta forma, acredita-se que a Universida- 

de só terá razão de existir se de fato antecipar-se à demanda, se a produção de 

seu saber tiver vínculo direto com determinada realidade. 
Não são mais possíveis práticas artesanais ou semi-artesanais e improvisa- 

ções na produção industrial, pois o controle de qualidade dos processos e produtos 

deve ser exercido com sistemas adequados de competência e cientificidade. A 
participação da Universidade é essencial junto ao setor empresarial, o que exige 

pesquisa de novos materiais mais baratos, leves e adequados à perspectiva de 

novos produtos e mercadorias, indo em direção a uma nova produção, movida pela 
pesquisa. Nessa perspectiva, o saber, produto e insumo da Universidade, gerado 

em seus laboratórios e setores de pesquisa, é elemento necessário ao setor em- 
presarial para a geração de novos produtos e mercadorias com maiores índices de 

qualidade. Reforça-se, dessa forma, o trabalho em parceria. 

Para cumprir sua missão, avaliando as oportunidades e ameaças do meio 

ambiente, a Universidade deverá estar bem respaldada em suportes bibliográficos, 

de pesquisa e demais suportes informacionais, sendo a Biblioteca Universitária a 
principal provedora, organizadora e disseminadora de informações em Educação, 

Ciência, Tecnologia e demais áreas. 
Sabe-se que a informação é um recurso elementar para o desenvolvimento 

em todas as áreas do conhecimento e da atividade humana. Nas organizações ela 

é instrumento fundamental para o balisamento e a tomada de decisão, fornecendo 

mais precisão e veracidade ao gerente ou ao tomador de decisão, elemento, por- 
tanto, necessário às Universidades e às empresas, organizações envolvidas no 
presente estudo. 

No Estado do RS existe, atualmente, uma estrutura de comunicação ele- 

trônica interinstitucional, via "Sistema Estadual de Informações em C&T" - a "rede 

Tchê", coordenada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado 

do RS, juntamente com a FAPERGS e com a participação de diversas lES gaú- 
chas, centros de pesquisa, comunidade científica e tecnológica, órgãos de plane- 
jamento e empresas. Esta rede oferece diversos serviços, como o correio eletrôni- 

co, transferência de arquivos, acesso remoto a outras máquinas, etc. Salienta-se, 
ainda, que está em processo de estudos de viabilização a disponibilidade dos 
acervos e serviços das bibliotecas participantes do COMUNG (Consórcio das Uni- 
versidades comunitárias do Rio Grande do Sul), dentro da rede Tchê. 

Os aspectos mencionados acima indicam ações e potencialidades para a 

área de informação no Estado e, em especial, na região Noroeste e este diagnósti- 

co informacional poderá respaldar melhor esta realidade, contribuindo para o for- 
talecimento do papel do Sistema de Bibliotecas da UNIJUÍ, junto aos programas e 

projetos da própria Universidade, no atendimento às demandas da comunidade 

externa. 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 UNIVERSIDADE, BIBLIOTECA E SOCIEDADE 

A educação é um elemento imprescindível para o desenvolvimento 
sócioculturai e econômico de um país. Acredita-se que seja através das universi- 

(^8-0 
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dades que se formam os profissionais do país e que são elas que formam a massa 

crítica que irá conduzir muitos setores da sociedade. Dessa forma, a Universidade 

exerce um papel relevante, tanto na formação de recursos humanos, quanto na 

geração de novos conhecimentos, através das pesquisas que buscam melhorar a 

qualidade de vida da população nas diferentes áreas: educação, saúde, habitação, 

tecnologia, transportes, etc. Neste sentido, a Universidade devolve à sociedade 

benefícios do investimento através de recursos destinados a esta. 

A biblioteca universitária neste contexto exerce um papel preponderante: dar 

respaldo às principais funções da Universidade - ensino, pesquisa e extensão - 

através de seus acervos e serviços. A Universidade que não dá a devida atenção 

ao setor de biblioteca e informação não prima pela qualidade em sua missão, pois 

a relação entre uma e outra é muito estreita. 
Na sociedade pós-moderna a informação é considerada mercadoria/insumo. 

Ela se faz necessária para a tomada de decisão, para a geração de novas tecnolo- 

gias para a melhoria da qualidade de vida da população e é também imprescindível 

para a própria geração do conhecimento através de pesquisa, fechando o ciclo da 

geração do conhecimento e da informação. 

A Universidade como organismo dinâmico "deve estar voltada para as ne- 

cessidades educacionais, culturais e científicas e tecnológicas do país. As biblio- 

tecas devem trabalhar visando a esses mesmos objetivos, condicionadas que são 

às finalidades fundamentais da Universidade." (FERREIRA, 1980, p.7). Portanto, 

as bibliotecas só terão sentido correspondendo às necessidades de informação da 
Universidade aos programas de ensino, aos projetos e linhas de pesquisas e às 

atividades de extensão que a Universidade realiza junto à comunidade. Tudo isso 

implica caminhar junto com a Universidade. E a Universidade, por sua vez, inserida 

em um contexto, como agente ativo e, por que não dizer, propulsor de mecanis- 

mos de desenvolvimento local e sócio-regional. 
Pode-se afirmar, com base na literatura, (FERREIRA, 1980, MÍLANESI, 

1983) que pelo tipo e pela qualidade dos serviços prestados pela biblioteca univer- 

sitária é possível mensurar o grau de desenvolvimento de uma universidade, pois 

hoje não é mais possível um trabalho científico, intelectual e competente sem o 
respaldo de fontes bibliográficas documentais ou eletrônicas. 

Neste sentido, a Universidade, os métodos de ensino e de pesquisa e mes- 

mo a Ciência só se renovam se ocorrerem investimentos reais em recursos biblio- 

gráficos, materiais e humanos que dêem condições à Biblioteca Universitária de 

ser um setor dinâmico dentro da organização Universidade. Esta, por sua vez, pas- 

sa a ser encarada como uma organização competitiva que impulsiona o desenvol- 
vimento de um determinado contexto. 

No Seminário Regional Sobre o Desenvolvimento das Bibliotecas Universitá- 

rias na América Latina, realizado em 1962, na cidade de Mendoza, Argentina, con- 
cluiu-se que existe "falta de servicios suficientes y adecuados a Ias exigências de 

Ia docência y Ia investigación" propondo "que se reconozca a Ia biblioteca y como 
parte de Ia estructura total de Ia universidad y como elemento fundamental de Ia 

docência y de Ia investigación" (MILCZEWSKI, 1967, p.7 apud FERREIRA, 1980 ), 

Em nível nacional, ocorre discrepância em relação à adequação das Biblio- 

tecas Universitárias (BUs) à nossa realidade. Muitas não recebem recursos defini- 

dos e suficientes para a atualização de suas coleções; em outras faltam recursos 
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humanos especializados em número suficiente; em outras, ainda, faltam o aparato 

material, espaço físico adequado aos serviços internos ou mesmo de atendimento 

ao público, equipamentos, etc. Enfim, as condições em que se encontram as BUs 

refletem, na qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, na qualidade 
do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Universidade. 

Um dos grandes planos desenvolvidos na área de BUs na década de 80 foi 
o Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias - PNBU que se propôs ir ao en- 

contro da solução dos problemas-chave das bibliotecas universitárias do país. Vi- 

sava qualificar recursos humanos, atender e atualizar acervos bibliográficos, enfim, 

estabelecer políticas definidas para esta área. O PNBU contou com apoio do MEC 
através da sua Secretaria de Ensino Superior, SESu, com o Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras, CRUB e o apoio financeiro da CAPES, FINEP e 

CNPq. Foram muitos os bibliotecários que participaram dos cursos de especializa- 

ção e, a partir daí, receberam maiores subsídios para a sua atuação profissional 

junto ao ambiente universitário. O programa também contou com o financiamento 

de acervos de livros (Projeto BIBLOS) e periódicos ( PAP - Plano de Aquisição 
Planificada), para o apoio à pesquisa da comunidade científica e, ainda, apoiou á 

consolidação de uma Central de Catalogação Cooperativa ( BIBLIODATA/CALCO), 

para agilizar o processo de catalogação das bibliotecas universitárias. Infeliz- 

mente, o PNBU hoje encontra-se praticamente desativado pelo Governo Federal. 
Essa importante iniciativa vinha norteando as B.U's do país, através de um trabalho 

cooperativo e planificado que objetivava modernizar as organizações através da 
qualidade de serviços e acervos. 

MILANESI (1983, p.69) coloca que "a biblioteca universitária deveria ser a 
concretização mais imediata de uma das características da instituição a qual serve: 
atualização permanente do conhecimento. Cabe à Universidade atuar no sentido 

de estar nas fronteiras do conhecimento para poder ampliá-lo". É aí que Universi- 
dade e Biblioteca se entrelaçam alicerçadas, portanto, no ensino e na pesquisa de 

novos conhecimentos. Isto só se faz com recursos humanos atualizados, estrutura 
documental, principalmente periódicos técnico-científicos e outros suportes infor- 

macionais. 

A função de extensão também é vital, á medida que a Universidade não 

deve estar fechada em si mesma, pois atualmente não é mais viável essa con- 
cepção. Neste sentido, a produção do conhecimento poderá ser levada á popula- 

ção ou comunidade local em que a universidade está circunscrita, em forma de 

serviços, projetos e programas dirigidos a setores organizados, quer seja público, 

industrial, ou de maneira ampla e segmentada, envolvendo indivíduos e a socieda- 

de em geral. Somente assim a Universidade e Biblioteca cumprirão sua missão 

enquanto organismos sociais. 

Portanto, a vinculação estreita entre o sistema de informação e sua clientela 
é imprescindível, bem como o estudo de viabilidade de um futuro serviço oferecido 

a esta clientela e a avaliação do sistema atual de informação e biblioteca, dentro 

da organização que pretende atender adequadamente o usuário. 

Dessa forma, ressalta-se a missão das BUs em relação ao atendimento da 

comunidade externa á Universidade, através das palavras de PINHEIRO (1990, 

p.36), que com muita propriedade, destaca que estas deveriam divulgar seus servi- 

ços, além dos programas de ensino e pesquisa, atendendo ao setor empresarial e 
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"levando o conhecimento gerado nas Universidades sob a forma de informa- 

ção, às indústrias e a sociedade civil em geral, estreitando os laços entre 

pesquisa básica, tecnologia e indústria". Esta colocação reforça a idéia do pa- 

pel social que a B.U. deverá desempenhar no momento atual, se não quiser ficar à 

margem da própria função social que a Universidade desempenha na sociedade 
moderna, função relacionada com o respaldo da geração de conhecimentos e de 
tecnologias, através de pesquisas e disseminação de avanços às diferentes fac- 

ções da sociedade. 

4.2 UNIVERSIDADE, SETOR INDUSTRIAL E INFORMAÇÃO 

Atualmente, percebe-se que as Universidades estão começando a trabalhar 

mais em parceria com o setor produtivo industrial, interagindo na produção de no- 

vas tecnologias, bens e serviços que venham a atender às necessidades em geral 

da sociedade. Esse trabalho de parceria advém da própria necessidade de sobre- 
vivência das organizações sociais frente as novas contingências econòmico- 

sociais (globalização da sociedade, da economia, maior competitividade, etc.); re- 
sultando, dessa forma, em um maior entrosamento entre as instituições de pesqui- 

sa com a empresa industrial, comercial, agrícola ou de serviços, o que possibilita a 
esses organismos/indivíduos/docentes terem uma visão mais ampla da realidade 

nacional, "através da participação de empresários na formação de currículos e na 
realização de cursos" (MINDLIN, 1991, p.109). Essa preocupação traz a perspecti- 

va de um crescimento sócio-econômico voltado para as condições reais de um país 

em desenvolvimento, o que envolve a capacitação científica e tecnológica, poden- 

do resultar em uma redução de importação de tecnologias e na possibilidade da 
incrementação, elaboração e criação de tecnologias, métodos e processos nacio- 

nais. 
Apesar de as instituições Universidade e Empresa terem objetivos e nature- 

za distintos, a relação entre estas pode se dar através da cooperação em diferen- 
tes áreas, programas, ações e pesquisas. PLONSKI (1995) aponta algumas prin- 
cipais razões do crescente interesse das instituições nesta relação : 

- Para a Universidade, a cooperação pode ser vista como forma de superar 

a insuficiência das fontes tradicionais de recursos e de possibilitar manter o nível 
adequado de ensino e pesquisa; 

- Para as empresas, a cooperação se faz necessária pela possibilidade de 

prover solução para "desafios multidimensionais de inovação", requerendo ações 

como capacitação de Recursos Humanos especializados, assessoria nos aspectos 

de qualidade e produtividade, adaptação aos requisitos da legislação do consumi- 

dor, preservação ambiental, desenvolvimento de novos produtos, e acesso privile- 

giado aos novos talentos. 

PLONSKI (1995, p.67-68) acrescenta um terceiro parceiro interessado no 

sucesso desta relação, já mencionado por SÁBADO e BOTANA (1968): o Governo, 

tendo como razão a cooperação como estratégia para a viabilidade econômica e 

social de regiões e nações no novo paradigma econômico. 

PLONSKI (1995, p.67-68) cita o caso da Costa Rica e da Espanha, que bus- 

caram a intensificação da cooperação Universidade-Empresa para aumentar a ca- 

pacidade competitiva no mercado internacional. As indústrias desses países envol- 
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vidos no processo de inovação tecnológica buscam o potencial das universidades 

locais para capacitá-las na competitividade internacional. 

Em âmbito nacional, como resultado desse processo de trabalho cooperativo 

visando ao desenvolvimento nacional, percebem-se algumas ações representativas 

como, por exemplo, a rede do PADCT (Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), a rede ANTARES, aliadas aos Núcleos de Inovação 
Tecnológica e eventos na área de gestão tecnológica, como os "Seminários Nacio- 

nais de Pólos e Parques Tecnológicos". Essas ações e atividades envolvem, além 

das universidades e empresas, as Federações de Indústria e Comércio, Secretari- 
as de Ciência e Tecnologia, fontes fomentadoras de pesquisa, órgãos públicos go- 

vernamentais e demais órgãos afins. 

Um dos exemplos de ações que está se estreitando entre Universidade e 

Empresa são os pólos tecnológicos. Isto se dá uma vez que estes últimos estão 

voltados para o incremento da inovação tecnológica. Em contrapartida, muitos 

profissionais saídos da universidade e que vão para as indústrias continuam usu- 

fruindo da estrutura universitária, como atesta MONTALLI (1994). A mencionada 

autora afirma que devido á proximidade física das empresas, a disponibiblidade de 
recursos humanos, laboratoriais, de informação facilitam o intercâmbio de idéias, 
propiciando ambiente para que a inovação ocorra. Neste trabalho é mencionado 

que esta experiência já foi vivenciada na Europa e nos Estados Unidos, onde em- 

presas e universidades voltadas para a área de eletrônica e informática (no caso 

americano, especificamente na California, Vale do Silício) criaram empreendimen- 
tos bem sucedidos, com a fabricação de produtos de base tecnológica. 

A Biblioteca Universitária, vinculada diretamente às Universidades e princi- 

pal provedora de recursos informacionais neste ambiente, não poderá ficar alheia a 
esse processo de interação da Universidade com a indústria, o que exigirá dela 

repensar o atendimento de sua clientela, que hoje são os docentes, pesquisadores, 

alunos e funcionários, procurando conhecer melhor a clientela externa industrial 

com a qual a Universidade está mais diretamente relacionada. 
Em relação aos argumentos favoráveis á prestação de serviços de informa- 

ção pelas BUs às empresas, especificamente de pólos tecnológicos, destacam-se 

os seguintes, mencionados por LUTHER apud MONTALLI (1994, p.200); 
1)A Biblioteca Universitária/l ES deveria atender adequadamente a essas empre- 

sas, quando a participação da universidade no empreendimento significar a 

oportunidade de professores e alunos desenvolverem habilidades empresariais 
e interagir com a indústria. Pode-se mencionar, como exemplos, empresas que 

oferecem cursos para estudantes em suas instalações; empresas que empregam 

estudantes nas férias para completar projetos, estágios e outro tipo de ativida- 
des. As bibliotecas dessas universidades sentem-se, nesses casos, responsá- 

veis pelo provimento de informações para o pessoal técnico e pesquisadores 

dos pólos tecnológicos. 

2) Outro argumento favorável à questão é que a biblioteca tem responsabilidade 

com a comunidade na qual está inserida, portanto, seus serviços devem estar 

disponíveis para a comunidade local como um todo. Pensa assim a "London 

South Bank Polytechnic". Assim, a biblioteca contribui para o desenvolvimento 

econômico da região. Essa responsabilidade com a comunidade traz benefícios 

no sentido de tornar a biblioteca da universidade bem mais utilizada, aumentar o 
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perfil de assuntos que seu acervo cobre, melhorar cada vez mais a reputação da 

biblioteca na comunidade - que pode em outros momentos ser de muita utilidade 
para a mesma. 

3) O último argumento diz respeito à captação de recursos. De modo geral, as uni- 
versidades têm sido estimuladas a fazer parceria com a indústria e, por melo de 

convênios, canalizar recursos, não dependendo exclusivamente do governo 
para se manterem. 

Enfim, são muitas as vantagens do trabalho associativo entre Universidade 
e Empresa. Percebe-se que a relação entre universidade e pólos tecnológicos é 

um dos fortes aspectos da relação entre a Universidade e a Indústria, desencade- 

ando, conseqüentemente, um desafio para os bibliotecários, como salienta MON- 

TALLI (1994), e uma possibilidade de participação mais efetiva no sucesso dessa 

relação. 
Para dar suporte a essa interação entre Universidade e o Setor produtivo 

Industrial faz-se necessário que a biblioteca tenha um contato mais próximo com a 

área industrial e de negócios, com o tipo de informação que este setor mais utiliza, 

visando sua atuação no contexto macro (novos mercados, legislação internacional, 

normas Industriais internacionais) e micro (informações técnicas para o desenvol- 

vimento de novos produtos, informações sobre gestão empresarial, treinamento de 
Recursos Humanos, patentes e normas industriais, etc.) A biblioteca universitária 

poderá criar linhas de serviço que se adeqüem ao setor industrial. 

Em relação à Idéia da criação de linhas de serviços para o estímulo ao atendi- 

mento do usuário, no depoimento de FERREIRA (1992), em evento sobre os Pólos 
Tecnológicos, ele relata que nos países desenvolvidos eles estruturam primeiro 

boas bibliotecas de conteúdo científico, com coleções de revistas científicas com- 

pletas têm um bom sistema de acesso á base de dados, com disponibilidade, de 

bases nacionais e estrangeiras. Aí entra o papel fundamental das bibliotecas uni- 
versitárias que permitem buscar a informação científica e tecnológica, para respal- 

dar os serviços das indústrias. 
No caso nacional, FERREIRA (1992) também menciona o papel dos própri- 

os parques tecnológicos, os balcões SEBRAE, o sistema CNI (Confederação Naci- 
onal da Indústria) e núcleos de informação, na solução de problemas adequados 

ao estágio tecnológico e econômico que o Brasil apresenta. É necessário, portan- 
to, usar os recursos mencionados acima, conhecer as fontes de informação nacio- 
nais e, sobretudo, conhecer bem o problema que o empresário apresenta, buscar 

na literatura as diferentes fontes de informação, analisar aquela informação que se 

adequa e entregá-la ao usuário final. 

Dessa forma, para que a necessidade de informação seja atendida efetiva- 
mente, deve haver uma sintonia entre o problema e a resposta. Este processo dife- 
re de tipo de usuário. No caso do pesquisador da área científica, a biblioteca for- 

nece um volume de documentos e informações que será analisado e irá gerar suas 

conclusões, enquanto o industrial ou tecnólogo precisa de uma resposta imediata 

ao seu problema específico. 

Por outro lado, percebe-se, pela literatura, que nos países desenvolvidos 

ocorre uma incidência maior de bibliotecas trabalhando com as indústrias; ocorre 

que no Brasil esta característica é recente, devido ao processo de industrialização 

(o55 
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brasileiro, aliado à estruturação e à consolidação do setor de informação, que tam- 

bém é recente. 
Por entender que a informação (científica, tecnológica e empresarial ) é ins- 

trumento necessário ao processo de tomada de decisão e ainda de cria- 
ção/transferência de tecnologias, tanto no ambiente acadêmico como no industrial, 

esta pesquisa voltou-se para o entendimento da perspectiva do usuário industrial, 
especificamente necessidades, uso e modalidades de obtenção da informação. 

INFORMAÇÃO PARA A INDÚSTRIA E NEGÓCIOS 

Ao enfocar-se o usuário, a organização/empresa e a necessidade de infor- 

mação destas, parece ser relevante conceituar informação tecnológica industrial e 
informação para negócios. Esses tipos de informações são a "matéria-prima" das 
Unidades de Informações e das organizações atuais. 

A informação nesse contexto produz a melhoria da competitividade nas or- 
ganizações, subsidia o processo de inovação tecnológica e a tomada de decisão 

nos diversos níveis organizacionais: gerencial, técnico e operacional; ou seja, di- 
minui os riscos da decisão e ainda o desperdício de materiais. 

A informação pode ser usada para a realização de bons negócios, como in- 
formação sobre matérias-primas para o setor de produção, dados de mercado e de 

preços de produtos para os setores de marketing. A informação dá suporte a uma 
empresa para manter custos de produção, possibilita a inovação de produtos, loca- 
liza oportunidades para novos investimentos, aumenta e qualifica a produtividade e 

a capacidade dos equipamentos, adequa a qualidade dos produtos aos mercados 
e ainda realiza pesquisa e desenvolvimento que é fator decapacitação de compe- 

titividade industrial (MONTALLI, 1991). Dessa forma percebe-se a relevância do 

elemento informação, tida como ferramenta para o desenvolvimento nas diferentes 

organizações e seus setores. 

A autora (MONTALLI, 1991) ainda estabelece uma diferenciação interes- 

sante entre informação para negócios e informação técnica. A primeira está relaci- 

onada com companhias, produtos, mercados, estatísticas, finanças e exportação. A 
segunda categoria está relacionada com informação contida em normas técnicas, 

patentes, metrologia, garantia de qualidade e legislação (categoria que será ampli- 

ada no final deste capítulo). 
Por sua vez, a FID (Federação Internacional de Documentação), através de 

seu Comitê de Informação para Indústria, conceitua informação tecnológica como 

"todo conhecimento de natureza técnica, econômica, mercadológica, gerencial, 

social, etc, que, por sua aplicação, favorece o progresso na forma de aperfeiçoa- 

mento e inovação" (ALVARES OSÓRIO). Esta definição parece abarcar a infor- 

mação atendendo desde uma organização em nível mais específico, até um país 

em nível geral, no que se refere ao apoio às atividades de desenvolvimento eco- 
nômico, social e industrial. 

Percebe-se que o uso da informação pelo universo das pequenas e médias 

empresas é diferente das empresas de grande porte ou já consolidadas. Para os 

primeiros segmentos empresariais há uma necessidade maior de um trabalho as- 

sociativo com outras organizações na busca e recuperação da informação, com 

universidades, institutos de pesquisas, federações industriais, etc. 
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O profissional da informação, comumente o bibliotecário, que trabalha com 
o usuário industriai necessita estar atento, uma vez que esse tipo de clientela é 

diferente da clientela científica e necessita de produtos e serviços elaborados es- 
pecificamente para o seu ramo, incluindo aí o aspecto de "valor agregado". 

Portanto, a informação para a indústria visa o próprio desenvolvimento in- 

dustrial e tecnológico. Esse tipo de informação está relacionado com os diferentes 
problemas e necessidades que a organização apresenta: questões gerenciais, tec- 

nológicas, psicológicas, mercadológicas, financeiras e outras. Para que as empre- 
sas forneçam produtos com padrões de qualidade desejáveis ao consumidor, o 

elemento humano que atua nas organizações deve estar bem respaldado por fon- 

tes de informação organizadas e, portanto, confiáveis, fazendo-se necessária a 

ação de profissionais especializados para tanto. 

4.3.1 Principais Fontes e Suportes Informacionais Utilizados na Indústria 

Tomando por base os assuntos e os suportes informacionais mais relevan- 

tes para as empresas, pode-se mencionar as estatísticas, que poderão subsidiar 

as atividades comerciais e o planejamento estratégico. 
Este tipo de informação permite às empresas disporem de um razoável co- 

nhecimento de vários aspectos da população e do mercado onde desenvolvem su- 

as atividades. As estatísticas demográficas apresentam, detalhadamente, diferen- 
tes aspectos da população, como característica familiar, educação, ofício/emprego, 
salários, etc. (MORT, 1991), oferecendo às empresas relevantes informações em 

relação aos mercados, tendências, mercados potenciais, etc. 

Informações sobre fontes de financiamento e o tipo de necessidade rele- 

vante para as micro e pequenas empresas. No Brasil, o SEBRAE vem desenvol- 

vendo um trabalho através de seus balcões e tem auxiliado muito este tipo de em- 

presa, uma vez que, anteriormente, inexistia um serviço que atendesse a essas 

facções industriais. 

Em relação aos suportes relevantes às necessidades das empresas desta- 

cam-se as patentes industriais. Para efeitos de conceituação, patente é um di- 

reito concedido pelo Estado a um inventor, sobre o uso exclusivo, com fins econô- 

micos, de um determinado invento. O INPI (Instituto Nacional de Propriedade In- 
dustrial), através de seu ato normativo no. 19/1976, exige como condição para es- 

tudo do pedido o "relatório descritivo", onde o inventor deve "descrever a invenção 

de forma clara, concisa e precisa, em termos que permitam a compreensão do pro- 
blema técnico e de sua solução, expondo os efeitos e vantagens da invenção em 

relação ao estado da técnica." (CAMPOS e CAMPELLO, 1989). Dessa forma, um 

dos requisitos para a concessão de patentes industriais é o caráter de novidade da 
descoberta e sua aplicação industrial, devendo esta representar um avanço em 

relação às técnicas, produtos e processos já existentes, 
Para ARAÚJO (1991), apesar da quantidade existente desse material, as 

patentes são, normalmente, pouco utilizadas, devido a fatores como o desconhe- 

cimento por parte de profissionais do aspecto técnico e econômico contido neste 

tipo de material. Através das patentes é possível "a identificação de tecnologias 
emergentes e alternativas, a ordenação dos fluxos tecnológicos com o exterior e a 

formulação de políticas industriais." Percebe-se através destes estudos a riqueza 
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7.5 

desse tipo de fonte de informação para a área tecnógica e industrial e a pouca uti- 

lização de seu potencial por este setor. 

No Brasil, o INPI é quem regula a propriedade industrial nacional, colocando 

à disposição dos interessados, empresas, centros de pesquisa, centros tecnológi- 

cos e inventores informações sobre patentes. O INPI também publica a Revista de 

Propriedade Industrial em que divulga os processos de pedidos de patentes e 

marcas. 

As normas técnicas são outro tipo de suporte da informação. Estas re- 

gram, dão parâmetros de funcionamento e permitem uma maior segurança no am- 
biente de trabalho, agregam maior qualidade ao produto final e, conseqüentemen- 

te, atendem ã satisfação da clientela da empresa que se utiliza destes materiais. 

No Brasil, o órgão responsável pelo estudo, elaboração e divulgação das normas 
técnicas em diferentes áreas é a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni- 

cas), que através de seus diversos comitês especializados, dentro das diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial, CONMETRO, elabora as Normas Técnicas Brasileiras, NBR, abrangen- 

do áreas como a tecnologia, agricultura, comércio, documentação, combustíveis, 
alimentos, construção civil, têxtil, etc. 

Catálogos industriais são um tipo de fonte muito útil às indústrias, apesar 

de sua rápida obsolescência. É do tipo de material adquirido por fornecedores in- 

dustriais e tem um caráter mais comercial, trazendo lançamentos de equipamentos 
e máquinas. Estes exigem do setor de biblioteca e informação um controle cons- 

tante de atualização em relação ás solicitações e o que inexiste no acervo. É o veí- 
culo que possibilita tomar conhecimento de novos produtos, fornecedores, fabri- 

cantes que possam interessar o usuário, além de fornecer instruções específicas 

de como estruturar um equipamento ou maquinaria na indústria 
Para a área gerencial, as fontes bibliográficas como revistas-técnicas e li- 

vros, e também a participação em eventos (feiras), seminários e cursos são ins- 
trumentos de destaque para a atualização e instrumentalização na tomada de deci- 

são. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

- Investigar as necessidades de informação da comunidade empresarial da região 
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul para subsidiar as ações da universida- 

de. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar o perfil de interesse infomiacional das empresas regionais, do setor de metal- 

mecânica; 

- verificar formas de obtenção da informação por esse segmento; 

- verificar o uso ou não uso da informação (técnica e/ou tecnológica) como subsi- 

dio à gestão e à produção para a qualidade no âmbito industrial; 

- verificar quais os problemas/barreiras que ocorrem na busca da informação; 

- verificar o uso ou não uso da biblioteca universitária e de redes de ICT pelo 

segmento produtivo; 

- identificar áreas informacionais ou necessidades informacionais das empresas 

pesquisadas, visando estratégias de negócios junto ao MERCOSUL. 

6 MÉTODO 

6.1 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A região Noroeste do Estado apresenta em sua formação histórica uma sé- 

rie de ações cooperativas envolvendo diferentes atores: universidades, comunida- 

des, cooperativas, sindicatos rurais, associações de bairros; setores público e em- 

presarial. 

Essa região e a UNIJUÍ estão intensamente relacionadas em suas trajetórias 

históricas, pois a sua entidade mantenedora, a Fundação de Integração e Desen- 

volvimento e Educação do Noroeste do Estado - FIDENE foi instituída, em 1957, 

por 53 municípios, como mencionado anteriormente, que viam nesta entidade, pio- 

neira na região em ensino superior, um organismo fomentador e promotor do des- 
envolvimento regional, voltado para a compreensão e atendimento das questões 

específicas dos vários segmentos da comunidade regional. 

Atualmente, destacam-se os seguintes programas trabalhados pela UNIJUÍ 

e que estão ligados diretamente com o propósito deste trabalho; 

a) Programa de Regionalização Institucional da Universidade. A Uni- 

versidade possui outros campi fora da sede de Ijuí, nos municípios de Santa Rosa, 

Três Passos e Panambi e também Núcleos Universitários no município de Santo 
Augusto, realizando nessas unidades cursos de graduação, pós-graduação, traba- 

lhos de pesquisas e extensão integrados com a sede. 

b) Programa Regional de Cooperação Científica e Tecnológica, 

PRCT/NORS, criado em 1990, em parceria com empresas, setor público estadual e 
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regional, sociedade e universidade. Este programa originou-se de um diagnóstico 

que "apontou a terceirização da economia, perda de competitividade e crescente 

desempenho, evasão de recursos humanos e forte queda de investimentos nos 

setores dinâmicos da economia regional." (PRCT Momento de decisão, p.24). 

Este programa busca reverter o contexto da crise regional, aliado ao nacional, so- 
mando esforços com vários setores, gerando e aplicando a ciência e a tecnologia 

para capacitar e desenvolver a região noroeste do RS. As áreas de abrangência 

na consolidação da competência tecnológica são; metal-mecãnica, agropecuária, 
alimentos, eletro-eletrònica e informática. Estas áreas estão contextualizadas em 

diversos núcleos da região: Santa Rosa, Três Passos, Panambi e Ijuí. 

A região Noroeste do RS, espaço físico social em que o programa se desen- 
volve, abrange 50 municípios com uma população com cerca de 1 milhão de habi- 

tantes, constituindo um "centro produtor agrícola dos mais importantes eixos in- 

dustriais do Estado." (PRCT, 1992, p.24). 

Dentre os objetivos deste programa, destacam-se abaixo aqueles que es- 
tão estreitamente relacionados à área de informação e biblioteca: 

- Qualificar cientifica e tecnologicamente recursos humanos através da for- 
mação, capacitação, retenção e fixação; (fornecendo aparato bibliográfico e docu- 

mentário especializado para formação e atualização desses Recursos Humanos). 

- Propiciar condições de ampliação e consolidação da qualidade e competi- 
tividade de produtos, processos e serviços do setor produtivo regional, implantando 

infra-estrutura para a pesquisa, desenvolvimento e respaldo ao setor produtivo nas 
áreas do programa, através do acesso a banco de dados de normas técnicas, pa- 

tentes industriais, índices, etc... 

- Articular e estreitar a relação entre o setor industrial e a Universidade, lide- 
ranças políticas e institucionais, movimentos sociais de maneira a garantir a intera- 
ção do conhecimento e sua aplicação. 

- Desenvolver banco de dados de informação em C&T, com recurso do tele- 
processamento, garantindo o acesso, o processamento, a difusão e a comunicação 

na área de C&T, e ainda possibilitando a comunicação entre os pesquisadores do 

programa com a comunidade acadêmica nacional e internacional e intercâmbios 

também com as áreas de Ciências Sociais e Humanas. 
Apesar da região descrita ter uma forte vocação agrícola, predominando 

durante muito tempo o modelo agroexportador das monoculturas de trigo e soja, 

existem hoje tendências à diversificação de culturas e o ao incremento agroindus- 

trial. Esse primeiro modelo, porém, deixou seqüelas: descapitalização do pequeno 

produtor rural, altos custos de produção, desgaste de solos, estagnação industrial, 

êxodo de recursos humanos; desencadeando um quadro de crise recessiva, inseri- 

da no contexto nacional. 
Percebendo esse quadro regional, a UNIJUÍ buscou, através de diversos 

parceiros - setor empresarial, público, comunidade, reverter aquele processo, 
apresentando ações e programas dos quais destaca-se o Programa Regional de 

Ciência e Tecnologia - PRCT (com diversos núcleos instalados na região), Pro- 

grama Regional de Saúde - PRIS, Programa Regional de Atuação Educacional In- 
tegrado - PRAEI e outros projetos e serviços que já vinham sendo desenvolvidos 

junto â comunidade. 

(,'00 
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6.2 INSTRUMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

O instrumento utilizado foi o questionário que foi remetido para os diretores 
ou vice das empresas, bem como para o gerente da área de P&D (daquelas em- 

presas que tinham este setor) ou para o setor de engenharia/produção. Este foi 

constituído de questões abertas e fechadas, o total das questões foram em número 
de 26, divididas em três blocos de questões. 

6.3 UNIVERSO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS 

Por razões de delimitação do foco, a pesquisa se deteve na categoria do 

usuário industrial/empresário do setor industrial de metal-mecânica e sua especifi- 

cidade em relação às necessidades informacionais (Informação para Indústria) no 
noroeste do Estado do RS. 

Optou-se por trabalhar com todo o conjunto das empresas do setor de metal- 

mecânica, nos municípios de Ijuí, Panambi e Santa Rosa, excluindo aquelas que 

eram somente prestadoras de serviços (de carácter comercial). 
Existem 35 empresas do setor de metal-mecânica na região noroeste do 

Estado do RS, abrangendo os municípios de Ijuí, Panambi e Santa Rosa. De de- 

zoito constitui-se a amostra pesquisada, devido a impossibilidade de um retorno do 
instrumento da pesquisa por parte de todas as empresas. 

A análise de dados foi feita a partir das respostas coletadas nos questioná- 
rios, as quais contribuíram para a configuração das necessidades de informação 

das empresas na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Com os resultados obti- 

dos na análise descritiva, optou-se , em alguns casos, pela aplicação do teste de 
qui-quadrado, método apropriado para análise de dados qualitativos. Algumas 

questões do instrumento buscaram identificar a ordem de prioridades em relação a 
determinados fatores, como fontes de informação mais utilizadas, suportes, áreas 

de interesse, finalidades da busca de informação e outras. Devido a estes aspec- 

tos de priorização, optou-se pela "Análise de Pareto", que é realizada a partir do 

gráfico de Pareto que é utilizado, neste caso específico, para construir uma avalia- 

ção de prioridades a partir de pesos atribuídos nas questões de múltipla escolha, 

sendo que a prioridade é redefinida como função do coletivo e das diferentes alo- 

cações de prioridade nas alternativas 

7 RESULTADOS E CONCLUSÃO 

O diagnóstico de necessidades de informação da comunidade industrial re- 

gional foi um instrumento que se propôs a mapear e levantar alguns aspectos des- 
conhecidos pela Universidade Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ 

e pela própria comunidade industrial. Foram constatados indicadores significativos 
referentes ao uso da informação técnica/tecnológica. Estes indicadores poderão 

estreitar a relação de parceria da UNIJUÍ com as indústrias do noroeste do Rio 

Grande do Sul, do setor de metal-mecânica, tendo como pano de fundo o engaja- 

mento da biblioteca universitária da UNIJUÍ neste processo. 
A Biblioteca Universitária torna-se participante desta relação à medida que é 

o setor que, supostamente, está melhor preparado para atender às necessidades 
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de informação dos diversos segmentos da comunidade de usuários. Este fator se 

evidencia à medida que o setor apresenta um caráter comunitário desde a sua ori- 

gem, pois a entidade a que a biblioteca está vinculada, a UNIJUÍ, surgiu através da 
participação de diversos municípios da região noroeste do RS. Além do que, no 

interior do Rio Grande do Sul existe um número limitado de bibliotecas de caráter 
especializado. Outro fator a ser considerado neste contexto é que as bibliotecas 

universitárias estão se voltando mais para a área de extensão, especialmente na 

área industrial, como pode ser observada na literatura nos últimos anos. 

A seguir, mencionam-se os principais itens que foram verificados na pesqui- 

sa. 
Pelas informações recebidas das empresas, conclui-se que existe uma pre- 

ocupação com relação á padronização dos produtos, no sistema de qualidade, re- 

fletindo-se na observação de que 56% das empresas utilizam normas técnicas. 

Esta preocupação também está apresentada pelos respondentes no que se refere 

ao item da finalidade de busca da informação, destacando-se o Aprimoramento de 
qualidade dos produtos. 

Outro aspecto a ser considerado é que a pesquisa confirmou o levanta- 

mento, feito através da literatura do assunto, de que as bibliotecas estão mais pre- 

sentes nas grandes indústrias e, praticamente, inexistentes nas micro, pequenas e 

médias empresas. Possivelmente, em decorrência deste fator, estas últimas tam- 

bém usam mais os canais informais (contatos pessoais, fornecedores, etc) de in- 
formação do que os canais formais (fontes bibliográficas, documentais, normas 

técnicas, etc), conforme os resultados apresentados neste estudo. O conheci- 

mento mais direto do uso dos canais formais e informais pelas empresas permite 
identificar e compreender melhor como se dá a busca da informação pelas dife- 

rentes categorias de empresas. 
Como as micro, pequenas e médias empresas operam em condições adver- 

sas de concorrência, apresentam maior dificuldade para investirem em informação 
tecnológica/técnica. Este fato pode justificar um esforço por parte da Universidade, 

no sentido de trabalhar a questão da Informação de uma maneira distinta em rela- 

ção aos diferentes portes das empresas. 
No que se refere aos protjlemas levantados pela clientela industrial, desta- 

caram-se os aspectos da falta de fontes que orientem a busca da informação e o 

desconhecimento das fontes, evidenciando-se a necessidade de um trabalho de 

cunho referencial dirigido para esta clientela. Este serviço poderá indicar e en- 

caminhar a clientela às fontes específicas de informação, através de um de marke- 

ting das fontes existentes na atualidade, inserido na proposta de um Centro Refe- 
rencial Regional. 

Os suportes materiais que se destacaram em primeiro e segundo lugares 

como sendo os mais utilizados são, respectivamente, os catálogos industriais e as 

revistas técnicas. Observando-se, desta forma, que estes tipos de materiais de 

informação apresentam caráter mais técnico e operacional, pois são os catálogos 

industriais que demonstram como se estrutura uma máquina ou equipamento, bem 

como apresentam seu funcionamento e suas características. 

As áreas que demandaram maior interesse por informação técnica, por or- 

dem de prioridade, foram: Treinamento de pessoal, Inovação, matéria-prima, e 
aproveitamento de materiais. Verifica-se que a capacitação de recursos humanos 
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é um tema de destaque para as empresas pesquisadas. Supõe-se que seja devido 

ao aspecto de qualificação de pessoal ser tão evidenciado como vital nas empre- 
sas modernas, no sentido de que é o capital humano que concretiza as ações den- 

tro da 
organização, e é este que se propõe a aprimorar os produtos e serviços, A inova- 

ção que é a busca deste mesmo aprimoramento e o conhecimento de matérias- 
primas e aproveitamento de materiais é o que as empresas que visam à qualidade 

almejam para não gerar o desperdício. 

Ao investigar o papel da Universidade permeando a relação empresa- 

informação, observa-se que esta não é uma relação muito bem sucedida atual- 

mente, exigindo esforços para derrubar os tabus e afastamentos, para que as em- 

presas usufruam de um bem coletivo que é o conhecimento. Este aspecto poderá 

ser melhor trabalhado, especialmente no campo da informação, à medida que 
ocorrer um trabalho de marketing da informação voltado para estas empresas e a 

criação de produtos e serviços que amparem, senão todas, pelo menos algumas 

áreas consideradas prioritárias pela clientela industrial. 
Percebeu-se que apenas 44% das empresas estudadas conhecem redes do 

tipo Antares, Sebrae, Tchè, enquanto 8% fazem uso destes recursos. Este fator, 
possivelmente, está relacionado ao desconhecimento destes instrumentos por 

essa comunidade e também devido ao fenômeno de redes ser recente no Brasil, 

não estando, ainda, tão presente na cultura empresarial regional. 
Em relação à utilização dos serviços informacionais da UNIJUÍ, verificou-se 

que 63% dos sujeitos não responderam a pergunta. Quanto aos que responderam 
(27%), identificou-se que os recursos que tiveram destaque foram: audiovisuais, 

consulta bibliográfica, empréstimo de livros. Desse modo, ainda que de forma su- 

til é possível dizer que existe um bom começo de intercâmbio que pode e deve ser 
fortalecido, com a adequação de serviços específicos e divulgação daqueles já 

existentes na comunidade industrial da região estudada. 

O interesse 

o setor metal- 
respondentes, 

situam estfe 
técnicas, 

pesquisa de 

Gráflco 12 RecurMW d« lnform*cao da UNUUl 
utili/adot oelat empresas 

Setores 
Utilizados 

por um serviço de informação para 

mecânico é grande entre os 

com 15 indicações (60%). Alguns 

interesse em áreas como normas 

especificação de materiais, 

mercado, fornecedores, etc. 

Ocorreu uma relação entre a última necessidade de informação g uma das 

áreas de interesse na prestação de um "Serviço regional", isto ó, a questão de 
"Normas técnicas". Constata-se que esta necessidade está muito presente no dia- 

a-dia das empresas, refletindo na consideração de que é importante a prestação 
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de um serviço mais estruturado na região sobre este tipo de informação. Perce- 
be-se que à medida que as empresas procuram aprimorar seu produto em confor- 
midade com a padronização nacional e internacional, cresce o uso e o interesse 

por normas técnicas. Inclusive um dos respondentes sugeriu que a "região contas- 

se com um banco de normas, o que tornaria mais rápido e seguro a obtenção das 
mesmas". 

O MERCOSUL se constitui um mercado potencialmente visado pelas em- 

presas, pois alguns respondentes evidenciaram interesse por informação relativa à 
indicadores econômicos, políticos e mercadológicos (20%) e outros destacaram 

normas técnicas e tarifas alfandegárias como sendo área de interesse para a es- 

tratégia de negócios junto ao MERCOSUL. No entanto, alguns não demonstraram 

interesse neste mercado, principalmente, aqueles vinculados às micro e pequenas 

empresas, possivelmente pela dificuldade em se manterem no instável mercado 

nacional. 
Ainda se destacou, como questão de interesse para a prestação de um ser- 

viço regional, a divulgação do acervo da biblioteca universitária, no que se refere 

às revistas técnicas, fato que ilustra o interesse do empresariado em conhecer o 
acervo que a B.U. da UNIJUÍ dispõe. A B.U. poderá trabalhar no sentido de des- 

envolver um programa de marketing de serviços e acervo para esta comunidade, 

bem como realizar projetos ou prestação de serviços que aproveitem e utilizem os 

Em decorrência dos aspectos levantados acima, sugerem-se as seguintes 

estratégias: 

a) a criação de linhas de serviços, boletins técnicos, informativos, diretórios 

e outros que atendam, especificamente, aos usuários das empresas da região no- 
roeste do RS; 

b) em relação aos aspectos de normalização (utilização de normas técnicas 

pelas indústrias), indica-se que a UNIJUÍ, através dos serviços de biblioteca, pode- 

rá desenvolver um programa de acesso e divulgação das bases na área de normas 

e aprimorar o acervo na área de Engenharia Mecânica, para oferecer melhores 
condições aos empresários interessados em utilizar normas técnicas e outros tipos 

de materiais técnicos, como patentes industriais, revistas e boletins especializados 

O suporte a esta questão de qualidade e padronização também poderá ocorrer à 
medida que seja intensificada a relação corpo docente e indústrias, pois através do 

curso de Engenharia Mecânica, situado no campus de Panambi, as indústrias po- 
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derão buscar soluções técnicas e participar mais diretamente na formação de pro- 
fissionais que atendam às exigências do mercado regional. 

Na literatura ocorre alguns casos como o da Grã-Bretanha, que organizou e 
disponibilizou aos empresários as fontes de informação para negócios através da 

ampliação de uma coleção de revistas comerciais e de empresas, catálogos indus- 

triais, diretórios comerciais, junto ao acervo de patentes e literatura técnica da Bi- 
blioteca do Patent Office da Inglaterra e transformada na British Library Business - 
Information Service - BIS. (KING , 1991 apud MONTALLI, 1993, p.7). 

No caso da Filadélfia, em relato de FIGUEIREDO (1994), há uma biblioteca 

setorial, pertencente a uma rede de bibliotecas, no centro da cidade, que atende os 
usuários na área de negócios, a Mercantile Library. 

No contexto regional do Rio Grande do Sul, o Programa Regional de Coope- 

ração em Ciência e Tecnologia, o PRCT-NORS (programa articulado pela UNIJUl 

junto às indústrias regionais, e poderes públicos) realiza a função de um pólo tec- 
nológico envolvendo, fundamentalmente, a questão da inovação tecnológica. É 

importante que a biblioteca universitária e este programa fortaleçam os diversos 

aspectos da área da informação, tanto científica como tecnológica e industrial, rea- 

lizando ações e projetos integrados. 
Neste sentido, sugere-se a criação de um Centro Referencial (CR) situado 

na UNIJUÍ, em sua Biblioteca Universitária, para apoiar a busca e fomento do uso 

de recursos de informação pelas micro, pequenas e médias empresas, podendo 
também se estender às grandes empresas, quando estas necessitarem. Inicial- 

rpente, os serviços deste Centro seriam estendidos aos municípios participantes da 
pesquisa e, em uma etapa posterior, poderão ser ampliados aos demais, conforme 

seus interesses. Através de qualquer terminal instalado nos Campi de abrangên- 

cia da UNIJUÍ (Ijuí, Panambi e Santa Rosa), os usuários dispersos na região pode- 

riam se interligar ao Centro Referencial e fazer uso dos recursos de informação 
disponíveis, encaminhar sua questão, necessidade problema, ou seja, sua neces- 

sidade de informação para obtenção de respostas. 
Para o fortalecimento de ações na área da informação tecnológica regional, 

além da constituição de um CR e divulgação de redes tecnológicas (Núcleos do 
PADCT e rede TIPS), há de ocorrer também a qualificação de recursos humanos 
especializados, através de cursos de pós-graduação e treinamentos voltados para 

as fontes de informação tecnológicas e seu uso para o perfeito atendimento do 
usuário industrial. 
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ABSTRACT 

The analysis of user's needs is essential in the planning of information services 

The function of the university library is to assist clients with whom the university 
interacts by developing services to the community. In the case of the University of 

ljui (UNIJUÍ), knowledge is needed of the industrial user in the northwest of the 
state of Rio Grande do Sul. This study examined the need for information on the 

part of metal-mechanical companies, investigating how this sector obtains informa- 

tion, whether or not it uses the information (technical and/or technological) to im- 

prove management and production, whether or not the University library and ICT 
networks are used by the manufacturing sector, and what areas of information are 

important for companies in relation to MERCOSUL business. The subjects of this 

research were 25 administrative and production managers from 18 companies in 3 

towns (ljui, Panambi, and Santa Rosa) with which the University has direct links. 

The main results were as follows: only 28% of the companies have a library; micro, 

small and medium companies use informal channels of information (suppliers, per- 

sonal contacts, etc.), while larger companies use more formal channels (libraries, 
documentary sources, technical journals, etc.); 72% of companies give as their top 

priority for seeking information "the improvement of product quality"; the most fre- 

quent problems with regard to information were "lack of orientation", "lack of 
knowledge of sources", and "time wasted trying to get information". The relationship 

between University and companies has begun, with technical journals being the 

resources most frequently used by the UNIJUÍ library, and socio-economic data and 

technical standards the areas of greatest interest with regard to MERCOSUL. 
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A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA ENQUANTO ESPAÇO DE 

MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO 

Francisco das Chagas de Souza" 

RESUMO 

Trata-se de uma reflexão acerca da natureza fundamental da biblioteca universitá- 

ria. Esta natureza da biblioteca universitária é entendida como representada por 

um espaço de comunicação que tornaria possível uma plena interatuação ou en- 

contro de todos os memtjros da comunidade utilizadora com todas as idéias e ar- 

tefatos disponíveis. 

Pensar sobre as ações da biblioteca universitária não é o mesmo que pen- 

sar a biblioteca universitária. Essa obviedade sugere então que deve-se pensar 

sobre as duas questões. A primeira questão está dimensionada no que a biblioteca 

universitária faz, em sua objetivação, no que pode representar em termos de res- 

postas a demandas já identificadas, ou no que presume como demandas existentes 

ou potenciais. A segunda questão, por outro lado, está ancorada numa perspectiva 

do que a biblioteca universitária é: por que e para que existe, quais são seus com- 
promissos essenciais, enfim, qual a sua natureza fundamental. Da discussão des- 

sas duas questões surgirá uma terceira, que diz respeito à relação entre as ações 
realizadas pela biblioteca universitária brasileira e a sua natureza fundamental. 

Pode-se dizer que é possível, a partir de uma visada histórica, ver a nature- 

za da biblioteca universitária definível como um espaço de comunicação, portanto, 

como um microcosmo de um sistema de interação homens-idéias-homens, com o 
encontro permanente dos saberes acadêmicos e dos saberes não-acadêmicos; das 

idéias encadernadas e dos cérebros transformadores dos estudantes, dos profes- 
sores e dos demais estudiosos; do encontro dos técnicos e/ou trabalhadores bibli- 
otecários e de todos os outros de outros campos de saberes com as idéias e pes- 

soas existentes. Ou seja, a biblioteca universitária é o lugar de encontro de todos 

com todos e com tudo. 
Colocada nesta perspectiva, a biblioteca universitária terá em todas as pes- 

soas que por ela passam sujeitos de comunicação, sendo, ao mesmo tempo e cu- 

mulativamente, emissores e receptores de conhecimento e de informação, ou seja, 
sendo membros de uma comunidade de troca. Com isso, a biblioteca universitária 

vai se caracterizar como um fórum onde interatuam os sujeitos de uma comunidade 

e terá nisso o sentido de sua natureza, a explicação de sua existência, o seu com- 

promisso essencial. Essa perspectiva não a descaracteriza do que a Sociologia do 

Conhecimento (BERGER e LUCKMANN, 1985) denomina de Instituição, na medida 

em que ela já cumpre um papel ou função, ou em que se determina pelo uso social 

' Departamento de Biblioteconomia e Documentação - Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFCS. 

102^ 



7.6 

como um espaço definido, como um fórum de comunicação ou interatuação. E é a 

partir daí que ela se objetiva como um composto estrutural e que se torna real entre 

os que a tornam expressão de uma comunidade, amalgamando um certo número 
de papéis particulares, expressos por um conjunto de especializações, que culmina 

no planejamento, organização e desenvolvimento de ações. 
Antes, porém, de vè-la pelas suas manifestações operativas, pode ser inte- 

ressante vê-la melhor como espaço de comunicação, para talvez poder percebê-la 

como recurso social comprometido com a comunicação pedagógica. O macrocos- 

mo comunicacional, no âmbito dos países economicamente subdesenvolvidos, re- 

presentando uma vasta parcela da sociedade mundial, vem sendo objeto de estu- 

do estimulado pela Unesco a partir, sobretudo, da década de 1970 (SOARES, 

1992). Na América Latina, em particular, vários trabalhos têm sido realizados, es- 

pecialmente nos países de língua espanhola, dirigidos à pesquisa e à execução de 

ensino não-formal do que se convencionou chamar de Educação para a Comuni- 

cação. Tais trabalhos, em geral, abordando os meios de comunicação social de 

massa, procuram formar ouvintes, espectadores e leitores mais habilidosos na re- 

cepção de mensagens. Um objetivo central de tais trabalhos é proporcionar a rup- 

tura da idéia de comunicação como um processo unidirecional do EMISSOR para o 

RECEPTOR, orientando-a para a idéia de que comunicação é um processo multidi- 

recional em que o receptor [entidade física e Intelectual] não seja a mera repre- 
sentação de um ser estático, mas que a recepção [ato em processo] seja uma cir- 
cunstância que encaminha para a transformação e a troca de idéias entre sujeitos 

comunicantes. Essa abordagem teórica, pela sua forma de expressão, é passível 

de ser utilizada na interpretação do microcosmo comunicacional biblioteca univer- 
sitária e levar ao entendimento do funcionamento dela no processo como um todo, 

a partir da análise desse ângulo da recepção. 
Para isso, tome-se a análise de OROZCO GÓMEZ (1992), que torna possível 

a apreensão de um conjunto de premissas que, uma vez compreendidas, permitem 

um entendimento mais claro do processo de recepção e que, mesmo aplicado ini- 
cialmente aos meios de comunicação social de massas, reflete uma forte noção de 

contexto. Essa análise é também aplicável ao espaço comunicacional definido 

como biblioteca universitária, especialmente na relação entre os seus utilizadores e 

a linguagem de comunicação biblioteconômica utilizada. Tal linguagem, sabe-se, 
se expressa através dos instrumentos de organização do acervo (a linguagem de 
descrição dos documentos, a linguagem de representação simbólica dos conteú- 

dos, a linguagem de arranjo dos catálogos, a linguagem de arranjo das estantes, a 

linguagem de distribuição e alocação do espaço físico, etc.) e da estrutura do fun- 

cionamento institucional (a linguagem representadora da segmentação do acervo, a 
linguagem que promove a distinção entre os membros da equipe, etc.) 

Continuando com OROZCO GÓMEZ (1992), vai-se identificar que uma de 
suas premissas iniciais é a de que "o processo da recepção é complexo e não se 

limita ao mero instante de interatuar direta e/ou fisicamente com as mensagens 

produzidas por um meio, mas transcende este instante, fundindo com as práticas 

cotidianas do receptor".Além dessa premissa, cujas implicações são muito mais 

amplas do que parecem num primeiro momento, exatamente pelo fato de a mensa- 

gem e forma de sua manifestação, pela fusão com a existência concreta do recep- 

tor, marcarem reações imprevisíveis, o autor arrola outra seis que se expressam 
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pelo seguinte: 
"a recepção é um processo mediado, não apenas em seu conjunto, mas em 

cada um de seus momentos; 
"a recepção é interação ... em distintas direções: com o meio, com o gênero, 

com a mensagem, com a cultura, com as instituições, com o que mais recente- 
mente se chama de grandes temas...; 

"a recepção tem clareza de que a exposição aos meios não é a variável deter- 
minante. O importante em todo o caso é a maneira de expor-se a suas mensagens; 

"o receptor dos meios é isso e muitas outras coisas... Frente aos meios, o 
sujeito receptor se apresenta como sujeito social... com uma história e um acúmulo 

de experiências e com certas determinações; 

"...é na recepção e não na emissão onde se produz a comunicação. ... Em 

parte porque toda mensagem é polissêmica, suscetível de várias interpretaçõe. 

Mas também porque o receptor não é uma tábua rasa. É um sujeito historicamente 

situado que interatua contextualmente com as mensagens; 

"o receptor não nasce receptor, mas se faz receptor; vai-se constituindo 

como tal... Esta constituição diferenciada, que não é anárquica, significa que não 

há uma só maneira de ser radiouvinte, telespectador ou leitor, mas muitas... os 
receptores de mensagens não são sujeitos estáticos, mas mudam, crescem e se 

transformam...". 

Em seu conjunto, estas premissas apontam para a construção de uma visão 

do receptor como sujeito, e isso tem que levar em conta que a construção pessoal 
dos indivíduos é realizada a partir de suas inserções em diferentes microcosmos 
comunicacionais. Por si, tais premissas representam a construção de significados 

em torno do ser social, em um processo dinâmico de mudança. 
De acordo com GIROUX e SIMON (1995), a operação cognitiva, que está 

relacionada á construção de significados, representa-se pela elaboração e ação 

pedagógica. Nesta circunstância, pode-se afirmar, tanto são sujeitos de uma peda- 

gogia o receptor [ou segundo produtor] quanto o emissor [o primeiro produtor] da 
mensagem e tanto melhor será a segunda produção desta mensagem quanto mais 
habilmente o primeiro produtor puder dispor os meios em condições de gerar o mí- 

nimo ruído, ou o mínimo obstáculo á sua apreensão. 
É por esta trajetória da elaboração pedagógica que a biblioteca universitá- 

ria, do mesmo modo que vários outros microcosmos de comunicação, vai estar 
comprometida com a comunicação pedagógica e a fará acontecer com maior ou 
menor eficácia na razão direta em que perceba que esta é uma de suas responsa- 

bilidades, especialmente por ter meios que podem, se adequadamente organiza- 

dos, garantir a dinâmica apropriada ao fluxo interativo que produz a comunicação. 

Porém, por ser um espaço concreto de comunicação, a biblioteca universitá- 
ria não o é somente por ter um espaço físico e recursos materiais e pessoais, ela o 

é porque vem se construindo historicamente e porque vem desenvolvendo tarefas 

que demarcam suas ações, ainda que condicionadas pelos humores políticos, 

econômicos ou funcionais. 

Talvez por isso, mesmo as abordagens mais tradicionais que enxergavam a 

biblioteca universitária como conservadora de coleções, dando mais ênfase à pre- 

servação de materiais, tendo suas ações mais circunscritas a um conjunto de mei- 

os, de técnicas e de normas, têm sido superadas. Segundo essa velha visão, na 
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qual a comunicação não era o foco mais importante do trabalho, não se podia pen- 

sar a biblioteca universitária senão comunicando-se ao estilo de velhos depósitos, 

ao estilo de velhos armazéns. Com isso, a prática da comunicação, realizada para 

dar curso às ordens e comandos administrativos, ao chegar ao utilizador final, che- 

gava com mensagens afirmativas do seu não-pertencimento, da exclusão dos 

"curiosos", do afastamento dos interessados no livre acesso aos documentos ou 

informações, da rejeição ao browsing; por fim, pela exortação ao distanciamento de 

todos os estusiastas de uma comunicação direta. 

E justamente este embate, esta dialética, mostrando que o receptor está em 

construção permanente, e transformação contínua, vem modificando as posturas 

mais conservadoras que alguns grupos ainda fomentam pelo Brasil. 

Não chega a ser surpreendente, mas este senso de atualidade vem sendo 

assimilado e pode ser encontrado no discurso de muitos trabalhadores bibliotecári- 
os de bibliotecas universitárias, que defendem o combate ao mero armazenamento 

das coleções e ressaltam, como H. A. PRADO (1992), que o objetivo da biblioteca 
universitária seja o de "facilitar o acesso e o uso das fontes de informações, que 

representam a base do ensino e da pesquisa" ou que, mais recentemente, cen- 

tram-se no discurso da qualidade como motivador de certos segmentos de serviço, 

como a referência, por exemplo (TOMAÉL e ZANINELLI, 1995). Ora, ambas as 
idéias ~ acesso e qualidade ~ só fazem sentido dentro de discursos que só exis- 

tem como objetos lingüísticos construídos, comunicados, percebidos, reconstruídos 

e compreendidos. Neste percurso de comunicações, surge muito claramente a no- 

ção de compreensão como algo bastante expressivo e que se torna mais evidente 

em seu sentido quando se pode buscar em um filósofo da expressão de WI- 
TTGENSTEIN (1994) o que este filósofo pensa da idéia de compreensão como o 

"ver conexões" e assinala: "Uma das principais fontes da nossa falta de compreen- 

são é que não dominamos com uma clara visão o uso de nossas palavras" (com 
itálico no original citado). Pela citação, percebe-se que o filósofo tratava da gramá- 

tica que nem sempre se dispõe de forma clara e, portanto, está exigindo perma- 
nentemente a invenção de conectivos. Ora, língua, gramática, clareza gramatical e 

lingüística são formas e simbologias universais da comunicação, mas que para se- 

rem eficazes dependem dos conectivos, pois é a partir deles que se pode perceber 

as múltiplas relações, os pontos de encontro ou as afinidades das mensagens, o 
que leva à efetivação das múltiplas possibilidades comunicacionais. No entanto, 

tais formas e simbologias não se esgotam por si e, em termos humanos, necessi- 

tam de recursos naturais extra-simbólicos, como o que WURMAN (1991) denomina 

de comunicação interna, sem o que os outros conectivos não farão sentido, pois 

não poderão ser apreendidos e percebidos humanamente. A soma de todas essas 
direções pelas quais passeia a idéia de comunicação, mais que a vontade de al- 

guns conservadores bibliotecários universitários, mais que a própria prática que 
ainda desenvolvem, impulsiona a biblioteca universitária para o mesmo mundo 
desconhecido para o qual sempre caminha a sociedade e a humanidade, o que 

provoca o seu não-isolamento. Essa pressão pela comunicação impõe uma dinâ- 

mica tão poderosa á instituição e ao espaço comunicacional biblioteca universitária 

que explodirão as camisas de força que as mentalidades retrógradas ainda pos- 

sam querer impor-lhe. 
Diante disso, como fica a questão referente às ações da biblioteca univer- 

no5 



7.6 

sitária? Aquela questão que gira em torno de seu fazer objetivp, de como ela res- 
ponde concretamente as demandas identificadas e o que ela realiza para transfor- 

mar as demandas potenciais em demandas identificadas [ou reais]? No 

Brasil, têm sido contempladas algumas alternativas, conforme comunicadas na 
parca literatura existente. Delas se pode tomar como amostra propostas organiza- 

cionais, serviços, etc; e, no entanto, pouca coisa se encontra que a aborde de uma 
angulação comunicacional. Assim, alguns trabalhos apontam para a Administração 
Universitária, o Planejamento Bibliotecário aplicado, a Organização Institucional, a 

Aquisição de Material Bibliográfico, a Avaliação de Coleções, a Formação e Trei- 

namento de Usuários, a Arquitetura de Bibliotecas, a Automação de Serviços, etc. 

Em nível coletivo, busca-se a alternativa acadêmica da pós-graduação, especial- 
mente no sentido amplo de cursos de especialização e a alternativa complementar 
dos fóruns de discussão, como os Seminários Nacionais de Bibliotecas Universitá- 

rias. Por outro lado, ainda continua muito frouxa a interação por meio de um perió- 
dico especializado na temática, por exemplo. Essa fragilidade comunicativa entre 

os próprios trabalhadores da biblioteca universitária ressalta um ainda ínfimo nível 
de profissionalização, isto é, de atitudes profissionais. Uma certa fuga da exposi- 
ção comunicativa também poderá estar denunciando que os modelos de comuni- 
cação dominados pelos trabalhadores das bibliotecas universitárias ainda se limi- 

tam ao tradicional fluxo de comunicação burocrática, hierarquizada, separada do 
contexto externo. Isso contrasta com a natureza fundamental da biblioteca univer- 

sitária, e reforça, a necessidade de realizar [tornar real, transformar em práticas] os 
discursos do acesso e da qualidade, por exemplo. E por serem discursos de caráter 
público, por poderem ser transformados em realizações concretas, tenderiam a ser 

mais benéficos para os utilizadores, tenderiam a colocar o discurso organizacional 

no âmbito interno das equipes, mais próximo do sentido da comunicação interna 
criado por WURMAN (1991). Ao ser executada nessa dimensão, de comunicação 

com o utilizador, o que é hoje a linguagem biblioteconômica, vinculada aos fatos 
mencionados nas páginas iniciais, sofrerá natural modificação. As linguagens dos 

instrumentos organizacionais do acervo e da estrutura do funcionamento organiza- 

cional, hoje emitidas com muita intensidade pelos trabalhadores da biblioteca uni- 
versitária, serão retraduzidas para o cotidiano dos utilizadores, tal como foram as 
linguagens técnicas da informática que, progressivamente, vêm sendo retraduzidas 

para os leigos. 
A biblioteca universitária brasileira ainda não chegou a esse nível de retra- 

dução, mas está sendo obrigada a perceber isto, ainda que não sejam os seus tra- 
balhadores com formação em graduação bibliotecária que o farão. Alcançando este 

estágio, retraduzindo suas mensagens, ela melhorará em muito sua relação com 

os usuários e descobrirá que muitas das demandas que entende como identifica- 

das estão muito mais próximas daquelas tidas como potenciais. Neste ponto é que 

surge a terceira questão referente à relação entre as ações realizadas pela biblio- 
teca universitária e a natureza fundamental desta. 

Com base na realidade social e econômica brasileira, produtora de uma 
educação superior incipiente, a despeito dos avanços, especialmente em pós- 

graduação, as ações realizadas pela biblioteca universitária no país são, como já 

se discutiu e se pode constatar, de caráter pouco profissional e profundamente 
empírico. Além disso, há o agravante de ser pouco propícia ao remodelamento do 
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instrumental de trabalho, pouco afeita à inovação de métodos e processos, porque 
está, sobretudo, apegada a métodos e processos exógenos, assimilados sem críti- 
ca através de uma Escola de Biblioteconomia deixada por sua própria conta. 

As ações realizadas são ações que estão concentradas nos meios, na operação 

dos meios, no normativismo das relações e na comunicação deste normativismo. 

Ora, os meios são apenas meios, sua operação, suas normas e a comunica- 

ção destas, inclusive na forma de serviços e nas orientações de uso, são inteligí- 

veis aos iniciados na prática bibliotecária, pois mesmo aos pesquisadores em Ci- 

ência da Informação e Biblioteconomia parecem esotéricas. É neste ponto que a 
biblioteca universitária brasileira demonstra ainda desconhecer a sua natureza 

fundamental, ou seja, a da centralidade da comunicação. E, ao desconhecer isso, 

não consegue inserir-se numa pedagogia universitária que valoriza o indivíduo ou 
pessoa. A sua não-inserção numa pedagogia assim, onde e quando aconteça, tem 

isolado a biblioteca universitária da sua vocação original, ou seja, a de existir en- 

quanto espaço de múltipla comunicação. 

ABSTRACT 

This paper consists of reflexions on the fundamental nature of the university library, 
seen as a space for communication which enables all members of the client com- 
munity to interact fully with all the ideas and materials available. 
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mobilização para uma política de conservação e manutenção de 

ACERVOS CONTRA O AGENTE BIOLÓGICO HUMANO 

Justino Alves Lima 

RESUMO 

0 trabalho apresenta uma proposta de política de conservação e manutenção de 
acervo fora dos padrões convencionais. Trata-se de uma campanha de 
conscientização junto ao agente biológico humano, uma política de serviços, 

acompanhada pela implantação de um sistema de segurança, que representa uma 

nova tecnologia. A política em curso na Biblioteca Central da Universidade Federal 

de Sergipe consiste em uma proposta em dois módulos, sendo o primeiro a 
sistematizaçáo de uma campanha vinculada em duas exposições, para a 

conservação do acervo, e o segundo a instalação de um sistema de segurança 

para manutenção do acervo. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao se exprimir a palavra política, o sentido que se dá à mesma é de direção, 

de administração e de ciência da organização. No mundo das profissões, cada 
segmento vai adaptando o conceito para os seus interesses. Assim, na 
Biblioteconomia, quando se fala em política de conservação e manutenção de 

acervo, deve-se entender como o estabelecimento de princípios que orientem, 
conduzam ou influenciem o modo pelo qual uma biblioteca deverá pautar seus 

métodos para conservar e manter o seu acervo. 

A conservação e manutenção de acervos ó uma das mais constantes 
preocupações dos bibliotecários nas bibliotecas universitárias. Entretanto, em 

torno do assunto existe um número pequeno de publicações técnicas e apenas 
teorizam sobre como devem ser conservados e mantidos os acervos bibliográficos, 

acervos esses quase sempre formados durante anos e com muita dificuldade, 

devido aos recursos financeiros serem sempre escassos. 
Os teóricos da Biblioteconomia sempre tratam do assunto da forma mais 

convencional existente: as intempéries climáticas, os acidentes biológicos ou a 

despreocupação higiênica de ordem funcional. Modernamente, no entanto, uma 

modalidade de agente maléfico contra a conservação e manutenção dos acervos 

vem tomando forma e assumindo contornos de difícil combate: o homem. 
Em que pese ser considerado um dos agentes biológicos, o homem não tem 

sido objeto de políticas de conservação e manutenção de acervos. Travestido de 

* Bibliotecário da Universidade Federal de Sergipe 
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usuário, ele tem freqüentado as bibliotecas universitárias e depredado material 

bibliográfico. De difícil combate, uma vez que age na surdina, tem infernizado a 

vida dos bibliotecários e do pessoal de apoio técnico que se dedicam à tarefa de 
preservação dos acervos. Difícil também é o seu combate quando identificado, 

pois, devido á legislação penal, normalmente o depredador consegue safar-se de 
punições. Para isso, argui-se com a questão democrática universitária, sem 

entender que o discurso da autoridade difere do discurso do autoritarismo 

O que fazer contra essa crescente investida criminosa contra os acervos das 

bibliotecas universitárias? Cansados de ver revistas cortadas, livros recheados de 

folhas xerox para substituir as páginas arrancadas, e ainda ter de dar baixa nos 

registros de livros por motivo de furto, os bibliotecários da BICEN/UFS - Biblioteca 

Central da Universidade Federal de Sergipe - decidiram sistematizar um trabalho 

contra o absurdo perpetrado contra o patrimônio público cultural. 
Mobilizaram, então, a comunidade universitária para uma política de 

conservação e manutenção de acervos, que priorizasse uma política de serviços e 

novas tecnologias: serviços, no momento em que se decidiu por uma campanha 
educacional pela conservação do acervo, e nova tecnologia, ao decidir-se pela 

instalação de um sistema de segurança que trabalhasse com células fotoeiótricas 

para manutenção do acervo. 

2 O FURTO DE LIVROS : A SOCIEDADE INTELECTUAL EM XEQUE 

O Jornal da Cidade, um diário sergipano, ocupou parte de uma das suas 

páginas com um assunto um tanto excêntrico; furto de livros na Biblioteca Central 

da Universidade Federal de Sergipe. Excêntrico, porque se trata de usuários de 
bibliotecas que depredam o patrimônio público. 

Expõe-se na revelação um agravante; não se trata de bibliotecas públicas, 

que atende o lado pobre (financeira e intelectualmente) da sociedade, mas sim de 
bibliotecas universitárias, freqüentadas, em tese, pela sociedade letrada, culta. 

Então, o que dizer quando o roubo (qualquer sinônimo que se queira empregar em 
substituição é eufemismo) chega á camada mais culta da sociedade ? A sociedade 

está doente. É com esse sentimento que na imprensa repercute a notícia de roubo 

de livros em bibliotecas universitárias. 
O problema existe, no entanto fica circunscrito aos muros acadêmicos. No 

momento em que a informação burlou a vigilância das cercanias intelectuais e a 

imprensa se apropriou da informação, fez barulho. Foi assim em Sergipe, quando 

o fato foi noticiado pela imprensa escrita, logo após uma reunião entre a direção da 
BICEN - Biblioteca Central, a direção do DCE - Diretório Central dos Estudantes e 

os diretores dos CAs - Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe 

Na reunião, em que se pretendia estabelecer parceria entre a biblioteca e os 
estudantes, numa campanha em favor da Biblioteca, revelou-se a questão, a qual 

foi levada à imprensa por um indignado estudante. 
A matéria do Jornal da Cidade, intitulada "Usuários danificam e roubam 

livros na Biblioteca Central", chamou a atenção dos pauteiros da imprensa falada e 
televisada. O fato virou manchete e foi veiculado em noticiário radiofônico e em 

um telejornal locais. 
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A notícia, que aparentemente era banal e localizada, chegou a ser publicada 

na Folha de São Paulo, através da Agência Folha em Aracaju, dando a informação 

da instalação de um sistema de segurança com células fotoelétricas como solução 
emergente para reduzir o número de furtos de livros. Esta ação foi considerada a 

opção viável para combater a atuação de usuários inescrupulosos dos serviços da 
biblioteca. 

A notícia repercutiu no Rio Grande do Sul, fazendo com que a Rádio 

Guaíba, através do programa 'Mendes Ribeiro', entrasse na questão. Colocou no 

ar, em linha direta, o diretor da Biblioteca Central em entrevista, que durou sete 
minutos. O entrevistador justificou a distância da entrevista dizendo que o assunto 

não era sergipano, era brasileiro. Especulou-se sobre o que levaria membros da 

elite do sistema de educação do país, da sociedade letrada, a cometerem tal crime 

Para o então diretor da BICEN/UFS, o problema existe e carece de uma profunda 

análise. No seu entender, algo que não chega a ser novidade: existe o usuário 

que rouba pela "abjeta necessidade" de negócio, o que rouba pela "altruísta 
necessidade" de colecionar e o que rouba pela "imperiosa necessidade" de não 

poder comprar e querer possuir os livros didáticos exigidos pelos programas das 
disciplinas. Ora, todos são delitos do mesmo porte e todos são imperdoáveis. 

O fato de repercussão na grande imprensa parece ser banal nos círculos 
acadêmicos e fica restrito a ensaios divulgados nos noticiosos internos das 

Universidades. Embora escasso, existe material sobre o assunto. O Jornal do 

Campus (USP) traz um artigo com o título nada altruísta de "Bibliotecas tomam 

medidas contra roubos". Ali, conta-se a triste realidade que aguarda os usuários 

das bibliotecas da maior universidade do País. Uma via-crucis, segundo o artigo, 

com paradas quase sempre previstas: 1) procura nas estantes, 2) busca nos 
carrinhos; 3) pesquisa nas mesas; 4) consulta ao funcionário; para finalmente 

chegar a triste conclusão: o livro sumiu. 

A escassa literatura sobre a depredação de acervos mostra que os números 

dos crimes perpetrados contra os acervos são alarmantes: 
a) na FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (USP), foram roubados 

98 volumes em 1990, 66 em 1991 e 34 em 1992; 

b) na ECA - Escola de Comunicações e Artes (USP), 1.200 volumes 
roubados em 47.000 publicações inventariadas em 1991; 

c) na PUC/MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foi dado 
baixa em 1.402 livros no ano de 1992, ano em que começou a ser feito o 
levantamento sobre o estado de conservação dos livros das áreas de 

Ciências Biológicas, Engenharia, Agricultura, Matemática, Física e 

Química; 

d) na BICEN/UFS, foram contabilizados como extraviados e não repostos 89 
livros, entre os anos 1980 e 1985, e 221 livros, entre os anos 1990 e 

1995. Esses dados dizem respeito a livros que só foram identificados 

devido a insistentes reclamações de usuários que solicitavam o 

empréstimo dos referidos títulos. 

Embora ainda não exista um inventário que permita dizer quantos livros 

foram roubados desde a existência da Biblioteca Central (15 anos), há uma 
certeza: os preferidos são os livros didáticos. Assim como na USP, também na 

UFS os livros preferidos são os de leitura obrigatória (livros-texto, ou didáticos), 



8.1 

livros indicados pelos professores para suporte dos programas das disciplinas. Tal 

avaliação coincide com o depoimento de uma professora da UFS; 

Todo semestre letivo, recorro à Biblioteca Central da UFS para pesquisar sobre a História 
de Portugal. O livro fundamental para estes estudos é quase uma obra rara. É de 1949, 
edição portuguesa da Livraria Tavares Martins, cidade do Porto. Seu título é História de 
Portugal - das origens até 1940 e seu autor é João Ameal. Na semana passada, fui à BC 
para a costumeira pesquisa, mas após demorada busca, retornei ao balcão de mãos 
vazias. Procurei o setor competente para saber onde poderia estar o livro e recebi, então, 
a informação de que poderia ter desaparecido (VALENÇA, 1990). 

3 DEPREDAÇÃO DO ACERVO : A INSTALAÇÃO DO CAOS BIBLIOGRÁFICO 

Se existe uma preocupação constante com a conservação e manutenção do 

acervo, é porque existem causas que motivam essa preocupação. Os acervos, em 

maior ou menor grau, são expostos às intempéries climáticas e ao uso constante, 

que terminam por provocar desgastes e danos ao documento. Os danos são 

ocasionados pela existência de agentes físicos, químicos e biológicos que atacam 
os documentos. 

Portanto, toda a discussão sobre agentes físicos, químicos e biológicos 

perfaz o campo da técnica, seja de bibliotecários ou químicos. Neste sentido, 

termos como bibliófagos e fungos tornam-se familiares. Combaten-se os ariscos 

saprófitas, coleópteros, ortópteros, pseudoneurópteros, entre outros. No entanto, o 

mais arisco, o agente biológico homem, passa ao largo do controle e assume a 

forma de dèpredador de acervo. Configura-se como o mais nocivo deles, pois os 
métodos de combate são inócuos. Ou porque não existe uma política de combate. 

A questão da conservação e manutenção de material bibliográfico, na visão 

dos administradores de bibliotecas, passa quase que exclusivamente pelos 
problemas relativos aos agentes físicos (umidade, temperatura e luminosidade), 

aos agentes químicos (acidez, oxidação e alcalinidade). Esses, por sua vez 
provocam e contribuem para o aparecimento e proliferação dos bibliófagos. Além 

disso, a questão passa também por problemas relativos ao manuseio excessivo, 

que provoca a desestruturação física do material. 
No primeiro caso, a solução, se não é difícil, torna-se cara. No segundo, já 

não tão cara, entretanto inevitável. Por conta do manuseio indevido, é necessário 

o descarte temporário. Para VERGUEIRO (1992) "a retirada do material se dá pela 
necessidade de recuperá-lo fisicamente, para melhor atendimento á demanda". Se 

esta é uma preocupação técnica adotada por bibliotecas e bibliotecários que 
viabilizam a conservação do material, no entanto, nem todo o descarte para 
recuperação do material é temporário. Existe o descarte imposto pelos 

depredários que pode afetar toda uma coleção. Isso acontece normalmente com 
os livros de arte. ■ 

O depredário assume o desprezo e o desrespeito pela coisa publica. Uma 

atitude que vai contra a argumentação de VERGUEIRO (1992) para quem "em 

torno de livros e outros materiais cria-se, assim, uma verdadeira aura de respeito, 

como se tais materiais fossem mais ou menos sagrados e sua conservação, sob 
qualquer condição, um dever inalienável." Se isto justifica o drama pessoal que 
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cerca o bibliotecário na hora de decidir sobre a retirada de algum material do 

acervo, não atinge a consciência do depredador. 

A depredação do acervo não é exclusividade brasileira, mas a forma sim. 
Em que pese ser condenada, sob qualquer pretexto, nos Estados Unidos e na 

Europa, o livro roubado é objeto de desejo de colecionadores. Embora ato 

criminoso, os registros são de descarte do acervo pelo motivo de furto, e não de 

mutilação do acervo, e ocorrem motivados pela corrida às coleções de obras- 
raras.[1] O GEORJ - Grupo de Estudos em Obras Raras do Rio de Janeiro cita 

casos exemplares de bem sucedidas investidas contra o patrimônio público. 

Devido à valorização das obras raras no mercado livreiro europeu e americano e a 
um controle vulnerável desses livros, os roubos, sempre praticados por pessoas 

insuspeitas, tornaram-se empreitadas bem sucedidas. 
Preocupado com o assunto e tentando minimizar a situação no Brasil, o 

GEORJ buscou intrumento legislativo para penalizar o usuário-larápio e relata que 

"existe um Projeto de Lei do Senador Jamil Hadad que define crimes contra a 

memória nacional, ou seja, os bens públicos ou tombados, onde estão incluídas as 

obras gráficas. Esse projeto vem preencher uma falha na nossa legislação, e 

significa um início de conscientização da importância dos acervos raros do país. 

[1] A esse rp«;ppitn Senuranca fim acervos raros do Grupo de Estudos em Obras Raras do 
Rio de Janeiro, coordenação de Valeria Gauz, é leitura obrigatória. 

Entretanto, uma atenta leitura no citado instrumento legislativo permite dizer 

que é necessário alterá-lo, ampliando-o, uma vez que o texto do Projeto de Lei do 

Senado n° 347 de 1989, admite crime contra a Memória Nacional, no caso das 

obras gráficas,' tão somente quando falsificadas, alteradas ou reproduzidas. A 
danificação e o furto ficam fora do texto. 

4 AÇÕES CONTRA A DEPREDAÇÃO^ MOBILIZAÇÃO PARA UMA POLÍTICA 
□E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS CONTRA O AGENTE 

BIOLÓGICO HUMANO 

Embora conservação e manutenção exerçam quase o mesmo papel, há que 

se levar em conta uma diferença significativa no exercício de uma política de 
conservação e manutenção de acervos bibliográficos. Conservar é resguardar de 

dano é oreservar o documento em qualquer que seja o suporte; manter e 

resguardar de prejuízo. Assim, para entendimento dos métodos de controle dentro 

da woDosta de uma política de conservação e manutenção, adotamos o conceito 

de olSÍ resguardar de dano é evitar a depreciação do material, e resguardar do 
nrpiijí70 é evitar O desaparecimento do material. 

Nesse sentido conservar e manter acervos de bibliotecas universitárias 

exige controles adequados através de procedimentos diferenciados: 

■ «ti-Tor Através de uma campanha educacional; e 

br°'Smplementar - zelando pela segurança do patrimônio público. 
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4.1 PROCEDIMENTO CONSCIENTIZADOR: AS EXPOSIÇÕES - UMA 

CAMPANHA EDUCACIONAL 

Embora o procedimento conscientizador possa ser considerado na literatura 
específica como o método indireto de controle do agente biológico homem, não 
temos conhecimento de campanhas sistemáticas sobre o mesmo. Pergunta-se; 

como conscientizar coletivamente se não existe discussão sobre tal assunto ? 

Preocupada com isso, a Biblioteca Central da Universidade Federal de 

Sergipe decidiu mobilizar a comunidade universitária, primeiro, para alertá-la sobre 
o problema e segundo, para torná-la parceira contra a depredação do material 

bibliográfico. Para tal, programou duas exposições, que vêm sendo apresentadas 
aos novos usuários do órgão. As mesmas foram criadas a partir de uma 

publicação da Biblioteca da Escola de Administração e Economia de São Paulo da 
FGV - Fundação Getúlio Vargas. 

No ano de 1983, a Biblioteca acima citada publicou uma série de seis 

histórias em quadrinhos cujo tema era a depredação dos acervos. A idéia, que 

fazia parte de uma campanha anti-roubo, era discutir com os usuários da Biblioteca 
da FGV a questão do roubo e da depredação do material bibliográfico da 

Instituição. 

De forma irreverente, apresentaram o problema e seu carsador, que traziam 

sérias conseqüências à conservação e à manutenção de acervos. Na primeira 

história, em doze quadrinhos, os bibliotecários da FGV traziam á discussão com 

seus usuários os efeitos danosos provocados nos acervos por um certo usuário 

batizado de Aristides, um depredário, que de tão violento era chamado de 'o hulk 

acadêmico'. De forma bem-humorada, eram contadas as peripécias de um pacato 

cidadão, Aristides, que ao entrar na Biblioteca, transformava-se no inacreditável 

depredário. Um usuário que, escondido de todos, atacava o material bibliográfico 

rasgando, riscando, escondendo e roubando. 

A partir daí. idealizou-se na BICEN a primeira exposição denominada de 'O 

Depredário - o Hulk Acadêmico', conforme idéia original dos bibliotecários da 

FGV[1] Os quadrinhos foram ampliados para o tamanho de meia folha em 

cartolina pregados em painéis de exposição, dispostos na ordem numérica 

seqüencial da história. Como complemento, a exposição recebeu dois expositores, 

com tampos e laterais em vidro, com livros abertos em que aparecem 

conseqüências da depredação. Para explicar o fato, cnou-se uma forma de 

processamento técnico alternativo. Os livros são arampanhados por novas fichas 

catalográficas nas quais sâo substituídas as notas bibliográficas. 

Assim um livro que teve páginas arrancadas, e um outro que teve gravuras 

cortadas, por exemplo, ganharam novas notações de pista, passando a constar nas 

respectivas fichas; 

^ u iL A/^aHpmico" nasceu a partir de uma idéia do bibliotecário Oswaido 
[1] "Depredano - O Hulk A escreveu o texto, tendo sido materializado (criação do 
Francisco de Almeida J™" Lo.rival Romer». 
personagem e desenho) pelo auxiliar 
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Em um livro de Lingüística: - "Estava interessado em Lingüística ? Então 
por que não se contentou em ler o livro, e deixou as seis páginas (79-84) 

para um outro colega que também esteja interessado ?"; 

Em um livro de artes plásticas: - "Deste livro o depredário levou cinco 

gravuras, de um total de 60 que compunham o livro. Desconfio que ele 

esteja pretendendo abrir uma galeria de arte." 

A exposição consta ainda de um depredário em tamanho natural (estatura 

humana), feito em folha de isopor, e uma cesta de lixo com uma seta indicando que 

aquele será o resultado da ação do depredário. Para registrar o mais nocivo dos 
atos do depredário, o roubo, um lugar em branco, marcando o formato de um livro, 

dá conta de que o livro ali existente foi levado pelo depredário.[1] 

Fora da série 'Depredários', foi publicada uma sétima história, em duas tiras 
compostas por oito quadrinhos, intitulada de 'Aviso de Utilidade Pública', onde se 

alertava para os riscos de vírus que atacam usuários de bibliotecas.[2] Alertava-se 

ao mesmo tempo em que se questionava se usuários que escondiam, rasgavam, 
rasuravam e roubavam livros eram pessoas normais. Era uma nova e bem- 
humorada versão de depredários. 
[1] A exposição 'O Hulk Acadêmico' revelou-se um sucesso (de crítica e de público) em busca de 
uma solução para o problema da depredação, sendo solicitada e exposta em três bibliotecas de 
Aracaju e levada a efeito como tarefa em uma gincana de uma escola particular de ensino médio. 

[2] O 'Aviso de Utilidade Pública' foi uma idéia do auxiliar de biblioteca Bob Heavy, com textos 
discutidos com o bibliotecário Oswaido F. de Almeida Júnior, e desenhos do auxiliar de biblioteca 
Lourival Romero. 

A idéia dos bibliotecários da FGV foi aproveitada para dar continuidade á 
campanha pela conservação e manutenção do acervo, criando-se a segunda 

exposição: 'A Biblioteca Devastada', assim batizada na BICEN. Nessa exposição 
buscou-se uma forma artística para denunciar a ação dos vândalos. 

A exposição consiste então no seguinte: dentro de um quadrado, marcado 

no chão simbolizando paredes, distribuem-se painéis de exposição com os 

quadrinhos ampliados para o tamanho de meia folha de cartolina, e em volta 

desses espalharam-se no chão livros e revistas danificados. Um local em branco 

no chão, marcando o formato de um livro, denuncia o roubo do mesmo. 
Para chamar a atenção para as exposições, a BICEN faz circular e afixa em 

locais estratégicos um convite: "A administração das informações, dos suportes 

dessas informações e do acesso a elas, é um dos trabalhos da nossa biblioteca. A 
depredação e o vandalismo não permitem, no entanto, que todos tenham, 

realmente, acesso a muitas das informações procuradas. Para que todos 

conheçam' o problema e o causador, a biblioteca apresentará as aventuras (prá 

ele, porque para os outros são desventuras) do; Depredário, o Hulk Acadêmico." 

4.2 PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR : A SEGURANÇA- UM MÉTODO 
PRAGMÁTICO 
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material pXtlCE^" T ' 

preventivo adequado, que dá resultados ao longo'do temno® 'nT^T 
método da prevenção pode resolver o nmhipm^ no entanto, se o 
fica faltando uma solução para a manutenção do aceito q ^ conservação, 

se em algo mais ccncW Nesse set^ro Waçôes eT^^^ 

levaram a considerar-se a necessidade de um contrd?adLu/rin , 

ambiente. Assim, se a campanha de conscipnti^a^si adequado a situaçao e ao 

conservação do material, a instalação de um sistema deTeotranra ^ 
método adequado para a manutenção do acervo. ®®9urança se revela como 

Esse método consiste na instalação de um sistema 

especialmente desenvolvido para bibliotecas. É construído Sm ní 
de proteção eletrônica, tendo como objetivo a eliminação rií 1 h T 

bibliográfico, e utilizando microprocessadores de última gerLão 

tecnologia magnética^ O sistema consiste de finas fitas me ® 
diversos tipos de documentos da biblioteca O sistema eou npmL 
base de computador sofisticado, pesquisa eletronicamente ná S rt ® 

as fitas colocadas nos materiais da biblioteca. usuanos, 

A instalação do sistema de segurança para bibliotecas o«i 

C'Sfem ^ííldllf^ou^roTern 
constmarem que estão privados'da informação requ"i^TeviS a7fZ d^" 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

de n,Veirpet:,Ccre"nr'qinxrsr^^^^^^^ 
fomentar a cultura, é reflexo do próprio caos social instalado no pais^ Es"s°e escudo® 

se nao faz uma radiografia completa da estrutura do sistema Se informacSs da 
Universidade Federal de Sergipe, revela uma de suas facetas que é a dn 

desperdício do dinheiro público, através da ação inescrupulosa de usuários da 

Biblioteca Central. usuanos da 

Por que o assunto furto de livros tornou-se tão polêmico ? Porque revela a 

exata dimensão da nossa pobreza acadêmica, que para alguns é financeira e 

para outros, moral. No primeiro caso, não se justifica o ato criminoso; no segundo 

já não resta dignidade social. De concreto, os acervos bibliográficos estão sendo 

duramente atingidos; rabisca-se, rasga-se e rouba-se. 

O enfrentamento dos depredários é uma questão de política de conservação 
e manutenção de acervos e deve ser discutido pela comunidade acadêmica com a 

sociedade. É necessário tornar público o assunto. Não dá mais para viver entre o 

analfabetismo de uma parcela considerável da sociedade brasileira e o "mau- 

caratismo" de uma parcela da sociedade letrada. 

A injustiça e a perversidade da ação depredatória podem ser conferidas 

através de estatísticas relativas à área educacional; enquanto os 20% mais pobres 

ficam com 16% dos recursos gastos na área, os 20% mais ricos ficam com 24% 

dos gastos. Não dá para desperdiçar recursos, até em respeito aos analfabetos e 
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semi-escolarizados que, não tendo a prática da leitura, também não têm acesso 

aos livros. 
A identificação dos depredadores e a implantação de procedimentos que 

garantam a conservação e manutenção do acervo apesar do agente biológico 
humano, serão importantes para a manutenção do acervo em níveis estatísticos 
que, se não crescerem por falta de recursos financeiros, não diminuirão pela ação 
depredadora humana, e para a conservação do material permanecendo em ordem 
do ponto de vista da estrutura física. 

O patrimônio cultural do Estado, sob as formas administrativas municipal, 
estadual e federal, será preservado e mantido a partir do momento em que houver 

conscientização do público usuário sobre a importância de se respeitar a sua 
cultura, manifesta em suportes físicos, no caso específico, em material 

bibliográfico. O que se deseja é preservar a Memória Nacional e os recursos do 
País. 

Se o combate aos agentes biológicos caminha por procedimentos que vão 
desde os antigos banhos de querosene até as contemporâneas câmaras de 

fumigação, nesses procedimentos não se inclui o homem. Para este agente, o 
combate deve ser alternativo. Deve ser enfrentado por uma política de 
conservação e manutenção de acervos que inclua métodos de controle adequados 

á necessidade da conservação do material bibliográfico e manutenção dos 
acervos, que se revelem antes de tudo como uma possibilidade de atuação de 
bibliotecas e bibliotecários contra a ação dos depredadores do patrimônio público. 

Se a política de serviços, aqui visualizada nas exposições, pode ser 

considerada um fato novo criado pela BICEN, o mesmo não se pode dizer das 

'novas tecnologias'. Entretanto, o sistema evidenciado pode ser considerado uma 

nova tecnologia a ser implantada nas bibliotecas universitárias brasileiras, uma vez 

que ainda é desconhecido de grande parte de bibliotecas e bibliotecários. 

Com essa mobilização para uma política de conservação e manutenção de 

acervos contra o agente biológico humano quer se evitar a inutilidade ou 

inexistência de centenas de exemplares de publicações. Presume-se, assim, que 

os procedimentos adotados oportunizam métodos que podem dificultar a 
depredação, reduzindo o prejuízo financeiro e intelectual. Implantados os 

procedimentos, e vencida a batalha, a biblioteca pode continuar tornando acessível 

à humanidade o pensamento humano cristalizado através dos tempos. 

ABSTRACT 

This work proposes an unconventional policy for the preservation and maintenance 

of library collections, consisting of an awareness-raising campaign for users, 
combined with the introduction of a security system using new technology. This 

policy, already being implemented in the University of Sergipe's Central Library, 

consiis of two modules; a systematic campaign with two exhibitions to preserve the 

collection, and the installation of a security system to maintain the collection. 

liX 
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QUALIDADE NA SEGURANÇA DO ACERVO NA BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - ESTUDO DE CASO 

Angela Pereira de Farias Mengatto' 

Eliane Maria Stroparo* 

Eutália Cristina do Nascimento Moreto* 

Luzia Glinski" 

Silvia Dambroskl Marcon** 

Tania de Barros Bággio* 

RESUMO 

Demonstra a experiência de implantação do Sistema de Segurança "3M Tatte- 

Tape" na Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Através da metodologia aplicada 

constatou-se que houve redução significativa de perda de livros e nos custos, 

sendo necessário, porém, a adoção de outras medidas, para que se possa 
estabelecer um nível satisfatório no item "Qualidade na Segurança do Acervo". 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe-se a relatar a experiência de implantação de um 

Sistema de Segurança na Biblioteca de Ciência e Tecnologia (BCT), integrante do 
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Instalada em 

1965, a biblioteca atende atualmente a treze cursos de graduação e onze de pós- 
graduação, possuindo um acervo de 49.216 volumes de livros e 3.636 títulos de 

periódicos e multimeios. 

A BCT tem por objetivos apoiar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da UFPR. Todos os recursos da Biblioteca visam a atualização e 
manutenção do acervo, em qualquer suporte físico. 

Esses objetivos só serão plenamente atingidos se a prestação dos serviços 

biblioteconòmicos atender com qualidade às necessidades dos usuários; e essa 
qualidade só será alcançada mediante a implantação de metodologias que 

possibilitem medí-la. 

Modernamente, tem-se visto que qualidade não se refere exclusivamente à 
satisfação dos usuários, mas também á prestação de serviços ao menor custo 

possível, zelando pelo cumprimento de prazos, pela segurança do acervo e pela 

motivação e entusiasmo dos servidores. 

Constata-se que a BCT tem tido dificuldades no atendimento satisfatório dos 
usuários em razão do comprometimento da segurança de seu acervo, em virtude 
do desaparecimento de livros, o que gera custos extra para reposição dos mesmos, 

sobrecarregando um orçamento já bastante combalido. 

^_^Bibliotecárias do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Bibliotecárias Autônomas/UFPR 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Durante os anos de 1993 - 1995, detectou-se na BCT elevado número de 

furtos de livros, principalmente na classe de Ciências da Terra (550 - 559), o que 
gerou queixas e cobranças por parte dos alunos e professores do Departamento, 

resultando, inclusive, em Sindicância Interna para apurar possíveis 

responsabilidades, a qual em função de problemas externos à Instituição, ainda 
não foi concluída. O estudo de caso realizado nesta classe deve-se ao fato de ser 

uma área de interesse específico e de um grupo limitado de usuários, composto 
por professores, alunos de graduação e de pós-graduação. 

3 JUSTIFICATIVA 

Diante deste problema, a BCT viu-se obrigada a tomar algumas medidas de 

segurança, tais como grades de proteção em algumas janelas, situadas em pontos 

estratégicos; serviço de vigilância uniformizada (solicitação ainda não atendida); e, 

mais recentemente, a implantação do Sistema de Segurança "3M Tattle-Tape", que 

consiste basicamente em fitas metálicas aplicadas aos livros e demais materiais, 
unidades ativadoras e desativadoras que detectam eletronicamente a tentativa do 

usuário de sair com qualquer material sem ter passado pelo empréstimo. 

4 OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Agregar qualidade no processo de segurança da BCT, disponibilizando o 

acervo aos usuários. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Demonstrar a diminuição dos furtos de livros na BCT; 

b) evidenciar o alto custo com a reposição dos livros furtados; 

c) apresentar os resultados obtidos com a implantação do Sistema de 

Segurança. 

5 METODOLOGIA 

Na realização deste estudo de caso, foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

a) inventário da classe 550 - 559 para verificar o número de obras faltantes 

nas estantes, até maio de 1996; 
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b) comparação com os dados obtidos nos inventários realizados em 1993 - 
1995; 

c) conferências das fichas das obras não localizadas com o fichário de 
empréstimo e com a listagem de obras para encadernação; 

d) determinação do número de obras adquiridas por compra e doação no 

período de 1993 - malo/1996, anotando-se o preço de cada exemplar; 
e) estabelecimento do custo médio de cada obra. Para este cálculo foram 

considerados valores baixo, médio e alto de três obras por ano (1993 - 
maio/1996). O preço médio ficou estabelecido em R$ 120,00 (Cento e 

vinte reais) (Tabela 1). Deve-se salientar que esse preço é relativamente 
alto, em função de grande parte do acervo dessa classe ser constituído 

de obras estrangeiras. 

TABELA 1 - TABELA DE PREÇOS MÉDIOS 

1993 

1994 

1995 

Maio/1996 

550/Í61 

550.6/S678 

551/F798 

553/S634 

55I.9/G475 

552.4/P286 

551.489/F631 

551.028/S989 

551/F93 

551.71/G656 

551.6/B896 

552.03/C264 

Cr$ 294.668,42 

Cr$ 600.000,00 

Cr$ 907.936,34 

R$ 76,10 

R$ 27,52 

R$ 44,10 

R$ 115,59 

R$61,43 

R$ 34,86 

R$ 253,33 

R$ 19,33 

R$ 53,81 

Preços correntes 

Cr$ 600.886,83 

R$218,50 

R$ 49,24 

R$ 59,00 

R$ 163,23 

PREÇO MÉDIO R$ 120,00 
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6 ANALISE DOS DADOS 

6.1. PERDA ANUAL DE LIVROS 

Com relação ao número de livros furtados, observou-se que houve diminuição 
de 11,58% entre o ano de 1995 - maio/1996 (Tabela 2). Porém esse resultado 

ainda não é satisfatório, pois deve-se considerar que o último inventário da classe 
550 - 559 foi realizado no mês de julho de 1995, e o sistema de segurança citado 

foi instalado no mês de setembro do mesmo ano, podendo ser este intervalo de 

tempo, um referencial dos desaparecimentos até maio de 1996. 

Outro dado a ser considerado é a possibilidade de os livros estarem 

localizados fora de sua classificação, em virtude da rotatividade de mão-de-obra 

turn-over, que implica numa perda de qualidade na prestação de serviços. Esse 
dado não pôde ser verificado, em virtude da não-realização do inventário anual no 

acervo geral. 
Entretanto, a diferença de 2,85% entre o ano de 1995 e maio de 1996 

significa que a implantação do sistema de segurança permitiu uma redução do 

número de furtos de livros (Tabela 2). 

TABELA 2 - PORCENTAGEM DE LIVROS FURTADOS ANUALMENTE POR LIVROS 
ADQUIRIDOS 1993/1996 

AQUISIÇÃO 

ANO COMPRA 
(n° de 
exemplares) 

DOAÇAO 
(n° de 
exemplares) 

TOTAL 
DE 
AQUISIÇÃO 

TOTAL 
DE 
PERDAS 

PORCEN- 
TAGEM 

DIFEREN- 
ÇA 
DE % DE 
PERDA 

1993 

1994 

1995 

Maio/1996 

TOTAL 

11 

37 

102 

59 

209 

47 

19 

41 

107 

58 

56 

143 

59 

316 

44 

37 

82 

27 

190 

75,86 

66;07 

57,34 

45,76 

(9,79) 

(8,73) 

(11.58) 

6.2. PERDAS DO ACERVO NO PERÍODO DE 1993 - MAIO/1996 

Comparando-se o número total de 316 (trezentos e dezesseis) obras 

adquiridas com as 190 (cento e noventa) furtadas no período de 1993 a maio/1996, 

houve uma perda total de 60,12% desse acervo. Tomando-se por base o ano de 
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1995, época em que se detectou a gravidade do problema, em relação a 

maio/1996, houve uma redução de aproximadamente 67,08% dos furtos (Tabela 3). 

TABELA 3 - PORCENTAGEM DE LIVROS FURTADOS EM RELAÇÃO AO ACERVO ADQUIRIDO 
NO PERÍODO DE 1993-MAIO/1996 

ANO 

1993 

1994 

1995 

Maio/1996 

TOTAL 

AQUISIÇÃO 

56 

143 

59 

316 

PERDA 

'44 

37 

82 

27 

190 

PORCEN- 
TAGEM 
DE 
PERDA ANUAL 
13,92 

11,70 

25,94 

8,54 

60,12 

DIFERENÇA DE 
PORCEN- 
TAGEM 
DE PERDA 
23,15 

19,46 

43,14 

14,20 

6.3. REDUÇÃO DE CUSTOS 

No tocante à redução de custos, observa-se que com o valor total dos livros 

furtados, R$ 15.240,00 (quinze mil duzentos e quarenta reais), poderiam ser 

adquiridos aproximadamente 127 (cento e vinte e sete) livros novos (Tabela 4). 

TABELA 4 - CUSTO DE LIVROS ADQUIRIDOS E FURTADOS NO PERÍODO DE 1993-MAIO/1996 

ANO NUMERO DE 
AQUISIÇÃO 

CUSTO 
(R$) 

NUMERO 
DE 
PERDAS 

CUSTO 
(R$) 

DIFERENÇA PORCEN 
TAGEM 

1993 

1994 

1995 

MAIO/1996 

TOTAL 

58 

56 

143 

59 

316 

6.960,00 

6.720,00 

17.160,00 

7.080,00 

37.920,00 

44 

37 

82 

27 

190 

5.280,00 

4.440,00 

9.840,00 

3.120.00 

22.680,00 

1.680,00 

2.280,00 

7.320,00 

3.960,00 

15.240,00 

11.02 

14,96 

18.03 

25,98 
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Deve-se salientar que no período entre julho/1995 - maio/1996, houve uma 

redução de 23,9% de custos, demonstrando que o sistema de segurança resolveu 

parcialmente o problema (Tabela 5). 

TABELA 5 - CUSTO MENSAL DE LIVROS DESAPARECIDOS 

ANO PERDA / MÊS (R$) PORCENTAGEM (%) 

1993 

1994 

1995 

MAIO/1996 

440,00 

370,00 

820,00 

624,00 

-15,90 

121,62 

-23,90 

7 CONCLUSÃO 

Diante dos dados analisados, conclui-se que com o sistema de segurança 

instalado houve redução de 67,08% de furtos e 23,9% de custos, denotando com 

isto que houve uma melhoria no item "Qualidade na Segurança do Acervo". 

No entanto, a BCT considera que o número de furtos ainda é relativamente 

alto, sendo necessário que outras medidas de segurança sejam adotadas para que 

se possa atingir um nível satisfatório na disponibilidade do acervo para o usuário, 
razão maior da existência da Biblioteca. 

É importante ressaltar que a vivência dessa problemática despertou para a 
necessidade da incorporação do item "Qualidade" nos demais serviços da 

Biblioteca, esperando-se que isto se reflita na melhoria do atendimento ao usuário. 

ABSTRACT 

Describes the installation of the 3M TATTE-Tape Security System in the Federal 

University of Paraná Science and Technology Library. Research shows that there 

has been a marked reduction in book losses and in costs, although other measures 

have been necessary in order to achieve a satisfactory level for the item "Quality of 

Collection Security". 
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ADMINISTRAÇÃO DO SETOR BRAILLIi DA BIBLIOTECA CENTRAL EM 

BIBUOTECAS UNIVERSITÁRIAS: RE LATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

Marília Mesquita Guedes Pereira* 

Paulo da Silva Chagas* 

RESUMO 

Discute a importância do Setor Braille da Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Paraíba como um modelo para uma sociedade em transformação, destacando a 

relação deste setor universitário inserida nos programas de extensão das 

universidades brasileiras. 

1 INTRODUÇÃO 

Oportuno e relevante nos parece um dos subtemas deste Evento, que aborda 

a "BIBLIOTECA E SUA RELAÇÃO COM O CONTEXTO ACADÊMICO ATRAVÉS DE 

PROGRAMAS DE EXTENSÃO", o qual sugere algumas reflexões, visto que nos 

preocupa o desempenho das bibliotecas universitárias brasileiras, visando a 

melhoria de qualidade e produtividade dos serviços e produtos de informação para 

os portadores de deficiência visual. 

Neste texto resumimos aspectos considerados importantes, relativos a 

experiência a frente do Setor Braille da Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Paraíba. 

Como se pode observar, através da literatura, nas duas últimas décadas, têm 

se intensificado os estudos e pesquisas na área do atendimento às necessidades 

especiais dos portadores de deficiências. É do nosso conhecimento que muitas 

instituições de ensino superior, no Brasil, es tão interessadas e trabalhando nessa 

área, apesar das dificuldades dè toda ordem, particularmente de recursos humanos 

e materiais. 

* Bibliotecários da Universidade Federal da Paraíba-UFPB 
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Considerando-se as decisões internacionais e nacionais referentes à 

igualdade de oportunidades como direito de todos (Conferência Mundial de 

Educação para Todos, Jomtiem - Tailândia. 1990; Encontro Internacional para 

Discussão das Políticas de Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Educativas Esp)eciais, Salamanca - Espanha, 1994; I Encontro de Educação 

Espedal, das Universidades Brasileiras, com base nas ações de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, Mato Grosso do Sul, 1995; e I Seminário Nacional de Bibliotecas Braille, 

João Pessoa, 1995), o Setor Braille, a partir de 1978, vem desenvolvendo e 

consolidando atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na área do portador de 

deficiência visual, impondo ações, no sentida da melhoria de qualidade de vida 

desses cidadãos. 

2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR BRAILLE 

Antes de iniciar a abordagem do tema específico deste trabalho, é 

indispensável, sem pretensão de aprofundamentos teóricos, que se conceitue e se 

identifique o Setor Braille da Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba 

como parte dos programas de extensão nas instituições de ensino superior 

brasileiras, visto acreditarmos que a universidade brasileira se inclui como uma 

dessas organizações, capaz de realizar análises críticas e propor alternativas para 

viabilizar uma sociedade mais justa. 

Ressalte-se, primeiramente, para a definição de que consiste o Setor Braille 

da Biblioteca Central desta Universidade, subordinado à Seção de Coleções 

Especiais da Divisão de Serviços ao Usuário - DSU, o qual tem sido apontado como 

um órgão auxiliar e facilitador na integração social do portador de deficiência visual. 

De bastante significância devemos considerar o seguinte princípio; "toda 

pessoa tem direito à educação, ao ensino e à pesquísa\ O Setor Braille vem se 

empenhando nesta luta, pois sempre está revendo o seu papel de mediador no 

processo de transformação social, passando, dessa forma, a atuar decisivamente 

na superação de preconceitos. É nosso dever como cidadão lutar pela integração 

do portador de deficiência visual no contexto social. 
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É de fundamental importância destacar que o Setor Braille da Biblioteca 

Central da UFPB não funciona como instituição fechada em si mesma, que apenas 

produz e fornece material ao usuário passivo, e sim como um instrumento vivo e 

ativo de informação à comunidade universitária e local. Necessário se faz completar 

a responsabilidade do Setor Braille da Bibliotaca Central da UFPB com o deficiente 

visual que, através da ação e reflexão, assume um papel de agente questionador do 

seu "modus vivendi" e da realidade à qual pelence. 

Numa primeira instância é possível afirmar que o Setor Braille vem 

participando como agente de transformaçjio sócio-cultural-político, tornando-se 

visível à comunidade universitária e local dos portadores de deficiência visual. 

3 SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SETOR BRAILLE 

O Setor Braille da Biblioteca Central da UFPB deve ser visto como parte da 

sociedade na qual está inserido e envolvido na ação de desenvolvimento, 

preocupando-se, dessa maneira, com o portador de deficiência visual, 

Sob esta orientação, o Setor Brailk vem implementando ações para a 

melhoria de vida desse segmento social, justi icando que a nossa Universidade está 

interessada e trabalhando com o intuito de desencadear nessa área, apesar das 

dificuldades de toda ordem, ações em prol d;i igualdade de direitos dos deficientes 

visuais, injustiçados na medida em que são segregados e estigmatizados. 

Destaque para as atividades oferecidas pelo Setor Braille, a saber: 

a) empréstimo do acervo bibliográfico junto à comunidade universitária e local 

de deficientes visuais com referência a livros e periódicos. Convém 

salientar que o acervo é um dos melhores do Nordeste, recebendo 

doações de instituições nacionais e estrangeiras, tais como: Fundação 

Dorina Nowill para o Cego, em São Paulo; Instituto Benjamin Constant, no 

Rio de Janeiro; Fundação Hilton Roc ha, em Belo Horizonte; Santa Casa de 

Misericórdia do Porto e Câmara Municipal de Lisboa, em Portugal, 

Fundación Braille del Uruguay, National Library Service for the Blind and 

1^9 
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Physically Handicapped, em Washington; Illinois Department of 

Rehabilitation Sen/ices, em Marion, Illinois; 

b) gravação de livros, periódicos e texto das necessidades imediatas do 

portador de deficiência visual. Esta ação surgiu como necessidade de 

servir como mecanismo alimentador a uma categoria carente das 

necessidades e interesses nos aspectos informacional, bibliográfico, 

cultural e de lazer, visto que o acervo existe e não atende 

satisfatoriamente às suas necessida(Jes. É essencial, de toda forma, tomar 

consciência e esclarecer que a prod jção das Imprensas Braille Brasileiras 

atendem apenas à demanda do ensino básico (1° e 2® grau); 

c) atendimento da clientela cega "in hco". O trabalho é realizado com os 

alunos cegos de graduação desta Universidade, do Instituto dos Cegos da 

Paraíba "Adalgisa Cunha", alunos d£i Universidade Autônoma e a clientela 

cega local, no sentido de orientação das suas tarefas escolares. Utilizamos 

a máquina Braille, voluntários, funcionários e ledores a fim de que leiam 

para os cegos; 

d) atendimento e/ou aconselhamento nas residências das pessoas 

deficientes visuais, que não têm condições de acesso ao Campus 

Universitário. A eles aplicamos a Biblioterapia, numa tentativa de contribuir 

para a melhoria de suas condições psicológicas, educacionais e sociais; 

e) produção de livros infanto-juvenis. Eiste serviço é embrionário e estamos 

contando com a boa vontade de uma estagiária, aluna do Curso de 

Geografia da UFPB; 

f) apresentação da hora do conto com as crianças do Instituto dos Cegos da 

Paraíba "Adalgisa Cunha". O que se vem observando é que esta 

apresentação tem sido realizada esporadicamente, uma vez que primeiro 

deveremos fazer um trabalho com os professores e funcionários daquele 

Instituto, a fim de que haja um trabalho sincronizado. É nossa intenção dar 

oportunidade ao autor paraibano de questionar o seu livro com a clientela 

cega infanto-juvenil, tendo um compromisso com a transformação e a 

consciência social; 
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g) contatos mantidos com a imprensa falada e escrita, no sentido de uma 

maior divulgação; 

h) contatos através de projetos com instituições fomentadoras, com o objetivo 

de encontrar meios alternativos de recursos financeiros; 

i) elaboração de cursos de Técnica Eraille, cursos de Dicção, Seminários, 

Fórum de Debates; 

j) elaboração de artigos para sen;m apresentados em Congressos, 

Seminários, em revistas de Educação e jornais locais; 

k) produção de livros e anais; 

I) implantação, em fase inicial, da automação para o portador de deficiência 

visual. 

4 CONCLUSÃO 

Este texto limitou-se a uma avaliação da ação do Setor Braille da Biblioteca 

Central da Universidade Federal da Paraíba como agente de transformação. De 

imediato, é possível afirmar que o Setor Braille, para que desempenhe o seu papel 

com eficiência, deverá estar ligado à implemí ntação das seguintes características; 

capacidade de pesquisa, de liderança, de planejamento, de avaliação externa, 

administrativa e auto-avaliação, conforme di'jscrito por SOUZA (1993), Podemos 

afirmar que, partindo-se da premissa de se v er o Setor Braille como permanente, 

essas capacidades e orientações tendem a ser convenientemente utilizadas, 

gerando, assim, produtos e serviços, atitudes e ações marcantes e o seu sucesso 

estará garantido como agente de transformação. 

No que diz respeito à biblioteca universitária inserida nos programas de 

extensão, justificamos ser suficiente, para este momento de trabalho, que o nosso 

Setor Braille pode e deve entrar socializando o saber de seus profissionais, 

oferecendo encaminhamentos para soluções e abrindo perspectivas às vezes 

insuspeitadas por quem é condenado a lutar [)ara sobreviver. Deste ir-e-vir fecundo 

entre pensamento universitário e saber poDular pode surgir um novo tipo de 

desenvolvimento adequado à cultura local e ao ecossistema regional. A partir desta 

! 
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prática, a universidade pública resgatará seu caráter público, será servidora da 

sociedade e não apenas daqueles privilegiados que conseguem se inscrever nela. 

É aqui que a Universidade deve se abrir e se inserir (BOFF, 1994). 

Reportando-se ao pensamento acima referenciado, os profissionais de 

Biblioteconomia mais uma vez podem ser chamados a observar que há 

possibilidade de levar as pessoas que se expõem à sua influência a uma prática de 

serviço á comunidade portadora de deficiência visual. 

Finalizando e para a compreensão deste trabalho, se faz necessário 

enfatizar que os benefícios já alcançados com a dinâmica do Setor Braille, junto à 

comunidade universitária e local de porte dores de deficiência visual, foram 

apresentados no I Seminário Nacional de Bit liotecas Braille, em outubro de 1995, 

levando ás seguintes recomendações; 

a) ao Ministério de Educação e Despor to que através da FAE e Secretaria de 

Educação Especial - SEESP, que elabore uma política de publicação de 

obras prioritárias em formatos adequados para o estudante de 1°, 2® e 3® 

grau (DEFICIENTES..., 1996); 

b) á Associação Brasileira de Escolas de Biblioteconomia e Documentação, 

que estimule as escolas a incluir em seus programas de educação de 

graduação e pós-graduação os serviços para os portadores de deficiência 

visual; 

c) á Fundação Biblioteca Nacional, que envide esforços no sentido de 

publicar uma relação de livros falados, constantes dos cinco últimos anos 

da bibliografia nacional, para distribuição pelas bibliotecas do sistema que 

possuam serviços para portadores di) deficiência visual; 

d) ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas da Fundação Biblioteca 

Nacional: 

• que colabore com o "Disque Braille", incentivando o uso da 

informática referente á coleta dos acervos dos serviços Braille das 

bibliotecas públicas, visando à formação do Catálogo Coletivo 

Nacional de Livros em Braille e Livros Falados, destinados aos 
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portadores de deficiência visual, com atenção especial à produção 

própria das bibliotecas; 

• que publique o diretório dos serviços de bibliotecas para portadores 

de deficiência visual; 

e) à Universidade de São Paulo, qui: possibilite a ampliação de ação do 

"Disque Braille" para a formação do Catálogo Coletivo Nacional e que este 

catálogo se torne acessível via RENDE; 

f) à Câmara Brasileira do Livro, que incentive as editoras associadas a 

agilizar o processo de autorização de transcrição em Braille ou gravação 

em fitas, de obras ou partes delas para utilização do deficiente visual; 

g) à Fundação Dorina Nowill para cegos de São Paulo, que mantenha 

atualizado o Catálogo de livros reais de cada biblioteca cadastrada, como 

também uma divulgação das obras impressas por essa fundação para 

cegos; 

h) que seja encaminhado através do Setor Braille da Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba, urn projeto ao Ministério de Educação e 

Desporto - Secretaria de Educação Especial/SEESP, com vistas a 

publicação dos Anais, assim como d 3 trabalhos selecionados que deverão 

compor a Revista Integração do MEC /SEESP; 

i) á Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários - FEBAB - que 

estimule a implantação de uma Sub- iíomissão Brasileira de Bibliotecas em 

Braille com a finalidade de coordenar a comunicação entre os serviços 

existentes. 

ABSTRACT 

This paper discusses the importance of the Braille Section of the Federal University 

of Paraiba Central Library as a model for a changing society, highlighting the 

relationship between this section and ODmmunity programmes in Brazilian 

universities. 
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AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFCe 

Ana Lúcia Martins" 
Francisco Jonatan Soares" 

RESUMO 

A automação em bibliotecas universitárias brasileiras se desenvolveu 

significativamente nos últimos anos. A Universidade Federal do Ceará concebeu 
0 Sistema de Automação Universitária - SAU, de forma modular, sendo o módulo 

06 o de Administração de Bibliotecas. Trata-se de um sistema integrado, multi- 

usuário, que mantém interfaces com outros módulos do SAU. As atividades de 

controle, sugestão/aquisição, processo técnico, circulação e impressão são todas 

gerenciadas através de sub-módulos do SAU-06. Aborda ainda a concepção do 

sistema, formação da base e solução de problemas encontrados no decorrer da 

automação. 

1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteconomia e demais profissões estão sempre às voltas com as 
tendências. A cada década surge um cenário diferente e as instituições e 
profissionais precisam se adaptar às constantes mudanças. Mudam os cenários, 

mudam os paradigmas, muda tudo. Estamos agora na era da pós-modernidade, 
que trouxe consigo as novas tecnologias (NT) e, em particular, as tecnologias da 

informação (TI). Fax, scanner, CD-ROM, hipertexto, hipermídia e computadores 
estão, em muitos casos, determinando o comportamento desta sociedade. 

O computador está presente nos lares, nas instituições financeiras, nas 

escolas, nos hospitais, nos supermercados, nas bancas de revistas, nas 

universidades, enfim, ele está revolucionando todas as áreas do conhecimento. 

A Informática tem demonstrado ser uma poderosa ferramenta na 

manipulação de dados, com rapidez e precisão, tornando-se, portanto, um 

instrumento imprescindível para o desenvolvimento de sistemas automatizados que 
têm como objetivo principal a recuperação e disseminação da informação de forma 

democrática, como é o caso de Bibliotecas, Arquivos etc. 

A influência das Novas Tecnologias, principalmente da Informática, na 
sociedade contemporânea é tão significativa que SCHAFF(1992) classifica-a de 

"Sociedade Informática". 

* Diretora da Divisão de Coordenação de Bibliotecas da UFCe. Membro da Comissão de Informática 
da BU/UFCe 

" Diretor da Biblioteca de Ciências e Tecnologia. Especialista em Sistemas Automatizados de 
Informação em Ciências e Tecnologia. Membro da Comissão de Informática da BU/UFCe 
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Neste contexto encontramos as universidades que, segundo KOROCOLVAS 
1988), teriam as seguintes funções: 

(a) erudição - a conservação do conhecimento de tudo o que o homem fez ou escreveu 
ou pensou; (b) ensino - a transmissão deste conhecimento à geração seguinte; (c) 
criatividade - a introdução ou descobertas de novos caminhos ou novos conhecimentos na 
Literatura, na Arte e nas Ciências; (d) serviço público - a aplicação deste conhecimento 
para o progresso da humanidade; (e) inovação - a contribuição para ampliar as 
consecuções do homem e transformar as sociedades. 

A Universidade Federal do Ceará, como instituição de vanguarda, não 
podendo ficar à margem das inovações tecnológicas e transformações pelas quais 
passa a sociedade, desenvolveu o Sistema de Automação Universitária - SAU, do 
qual a Biblioteca Universitária faz parte através do módulo 06. 

2 BREVE HISTÓRICO 

No final da década de 80 o processo de automação dos produtos e serviços 
da Biblioteca Universitária (BU) foi iniciado. Na ocasião foram contemplados o 

processamento técnico das teses/dissertações e a aquisição do material 
bibliográfico (livros). 

A tentativa foi frustrada em virtude de problemas técnicos e estratégicos. O 

equipamento usado era um microcomputador COBRA 480. 

Em 1990, a Universidade Federal do Ceará, em Convênio com o MEC e com 
apoio técnico da Techne/UNYSIS deu início ao processo de automação de todos 
os seus setores. O Sistema de Automação Universitária (SAU) é um sistema de 

informação que tem como principal objetivo automatizar as rotinas administrativas 
da UFCE de forma integrada, possibilitando interfaces com todos os módulos. 

O módulo 06 foi destinado á Biblioteca. Foram então formalizadas as rotinas 
dos serviços do Sistema de Bibliotecas da UFCE e efetivadas, seguindo o modelo 

proposto por SCHREINER (1990), dentro do programa de Pesquisa, Estudos 

Técnicos e Desenvolvimento de Recursos Humanos para as Bibliotecas 

Universitárias Brasileiras (PET), desenvolvido pelo MEC/SESU/PNBU. 

Foram também definidas, com a assessoria da Prof.° Wanda Paranhos, da 

Universidade Federal do Paraná e com base no documento de SAYÃO (1990), as 

características do SAU-06. A Biblioteca manteria interfaces com outras 

instituições, participando de redes e/ou alimentando bases de dados, tais como; 

• Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas (CCN), 

• alimentação da base BIBLIODATA/CALCO, 

• comutação eletrônica; 

Estas interfaces seriam mantidas e, dentro do possível, aperfeiçoadas com a 
sua integração ao SAU. 

O módulo de bibliotecas teria as seguintes características. 
a) integração com outros módulos da Universidade, 
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b) compatibilidade com demais redes e/ou sistemas com os quais a 

biblioteca já interage, através de procedimentos manuais ou parcialmente 

informatizados; 
c) CCN; manutenção e uso para constituição da base de dados de 

periódicos do SAU, através da leitura da fita com registros da UFCE no 

CCN/IBICT; 
d) utilização de padrão nacional de intercâmbio de dados bibliográficos 

(IBICT) e padrão para os dados de registro bibliográfico do "Código de 

Catalogação Anglo-Americano", 2.ed. (AACR2); 
e) rapidez na recuperação da informação; 

f) incorporação das características da linguagem LINCE no software de 

recuperação, a exemplo do já praticado no IBICT e BIREME, visando 
maior facilidade de recuperação da informação e treinamento de usuários; 

g) aperfeiçoamento do controle e da operação das rotinas desenvolvidas na 

biblioteca; 
h) estudo da viabilidade de utilização de soluções já existentes para 

integração do SAU, objetivando a agilização na implementação, 

garantindo requisitos de compatibilidade, além de evitar duplicação de 

esforços e custos. 

3 ESTRUTURA DO SAU-06 

O SAU-06 é um sistema multi-usuário, no qual as atividades administrativas 

referentes ao sistema de bibliotecas são efetuadas através de terminais de uma 
rede de teleprocessamento. 

O Sistema de Bibliotecas é composto de seis sub-sistemas, a saber: 

Controle, Sugestão/Aquisição, Processo Técnico, Circulação e Impressão. 

Controle - Responsável pela criação e manutenção das estruturas de 
controle para uso do SAU-06. 

O funcionamento do Módulo SAU-06 pressupõe a existência de tabelas e a 

definição de alguns parâmetros e estruturas auxiliares. 

Estas informações devem ser inseridas no Sistema através das rotinas de 
controle. Isto constitui o primeiro passo para a utilização dos demais módulos do 

sistema. 

Existem as rotinas de controle para definição do formato a ser adotado na 
catalogação (transação MENU FORMATO), para definição de tabelas de 

consistência de valores (transação TABELAS), para definição de parâmetros gerais 
adotados pelo sistema (transação OPÇÕES), para definição do formato das fichas 

catalográficas (transação DEFINE FICHA), para cadastramento de bibliotecas do 
sistema (transação BIBLIOTECA), para estabelecimento de política de circulação 

(transação REGRAS CIRCUL) e para definição das categorias de usuários do 
sistema (transação CATEG USUÁRIO). 
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Uma vez cadastradas, essas informações podem ser consultadas e 
alteradas conforme as necessidades dos usuários. 

Sugestão e Aquisição - Responsável pela execução das rotinas referentes 
ao processo de aquisição de material bibliográfico. 

O Banco de Sugestões inicialmente foi alimentado pela Divisão de 

Desenvolvimento do Acervo através do recebimento das bibliografias básicas e 

complementares de todas as disciplinas da UFCE. 

A partir de 1997, está prevista a disponibilidade da transação "SUGESTÃO" 
para todos os usuários da UFCE. Se o usuário procurar uma determinada obra no 

acervo (transação BUSCA) e não a encontrar ou julgar a sua quantidade 

insuficiente, ele registra uma sugestão para aquisição da referida obra (transação 

SUGESTÃO). 

Periodicamente, as sugestões registradas pelos usuários são 

complementadas, analisadas e julgadas pelo setor responsável (transação 

repasse SUG). 

Após a análise e complementação, as sugestões julgadas procedentes são 

selecionadas para compor uma Compra de Material (transação COMPÕE 

COMPRA). Para operacionalização da compra existe uma interface com o SAU-04 

(Administração de Materiais e Patrimônio). 

O usuário pode acompanhar o trâmite de sua sugestão (transação L SUG 

USUÃRIO e BUSCA SUG) ou a Biblioteca pode verificar as sugestões a ela 
destinadas (transação L SUG BIBLIO). 

Processo Técnico - Responsável pelas rotinas de processamento técnico 
do material bibliográfico. 

Existem duas transações para catalogar uma obra; a primeira dá ao usuário 
uma visão detalhada do formato (transação CAT DIRIGIDA), a outra (transação 

CATALOGAÇÃO) é mais direta e supõe o conhecimento da estrutura adotada. 
Pode-se optar por uma delas ou combinar seu uso da maneira mais conveniente. 

Caso opte-se por usar primeiramente a CAT DIRIGIDA, deve-se alocar 

previamente um código para a obra a ser catalogada (transação COD TITULO). 
A transação CATALOGAÇÃO dispensa a alocação prévia, bastando informar 

o título diretamente. 

Em associação com essas transações de catalogação, deve-se fazer o 

tombamento do material bibliográfico (transação REGISTRO). Essa transação pode 
ser utilizada antes da catalogação do material, bastando para isso ter-se alocado 

para o mesmo um código de título (transação COD TITULO). 
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A Divisão de Processos Técnicos adota a seguinte sistemática de uso das 

transações de catalogação; 

a) transação CATALOGAÇÃO; cadastra informações do título no parágrafo 

245A, B, anota código da obra fornecido pelo sistema e complementa as 

informações restantes referentes á catalogação; 

b) transação REGISTRO; tendo o código da obra, registra-se cada um de 

seus exemplares; 

c) transação CAT DIRIGIDA; cadastra os dados fixos da obra. 

Estão disponíveis transações para consulta ao material em processo 
técnico, tais como; verificação de dados obrigatórios não informados na 

catalogação (transação L PEND CAT), consulta aos dados informados para um 

determinado título (transação L CATALOGAÇÃO). 

Circulação - Responsável pelos serviços prestados pela biblioteca no 

atendimento aos usuários (empréstimo, reserva, devolução etc.). 

Podem usar as rotinas disponíveis na Circulação todos os alunos 

(graduação e pós-graduação) regularmente matriculados, professores e servidores 

técnico-administrativos da Universidade, que estejam cadastrados no SAU-05 

(Administração de Atividades Acadêmicas) e SAU-02 (Administração de Recursos 

Humanos). Os outros tipos de usuários (especiais ou externos) têm suas 

informações cadastradas através da transação USUÁRIO. 

Qualquer usuário do sistema pode procurar uma obra no acervo da 
biblioteca (transação BUSCA) (fig.01), identificar o número de exemplares 

existentes e suas respectivas localizações. Dependendo da política de circulação 
definida para o sistema (transação REGRAS CIRCUL), o usuário pode fazer 

reserva do título para posterior empréstimo (transação RESERVA) ou, caso haja 

exemplares disponíveis, solicitar o empréstimo (transação EMPRÉSTIMO ou EMPR 

ESPECIAL) (fig.02). A etiqueta de registro virá com código de barras que será lido 
e as informações pertinentes ao livro serão transferidas para a tela de empréstimo. 

O usuário, por sua vez, terá uma senha, através da qual solicita o empréstimo ou 

renovação do livro. O sistema verifica se o livro e o usuário estão aptos para o 

empréstimo e o autoriza. 

Conforme a política de circulação adotada e a categoria de usuário, é 
definido o prazo de devolução do exemplar. Na data prevista, o usuário deve se 
dirigir á biblioteca e proceder a devolução e /ou renovação do material (transação 

DEVOLUÇÃO ou transação DEVOL ESPECIAL). No caso de atraso, é gerado 
automaticamente, em nome do usuário, um débito, o qual pode ser quitado através 
do pagamento da multa estabelecida (transação MULTA). 

O módulo de Circulação dispõe ainda de uma rotina para registro de 

consultas, levantamentos bibliográficos ou quaisquer outros serviços (transação 

SERVIÇO), para fins de estatística. 

i-^o 
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Estão disponíveis várias consultas que permitem, por exemplo; verificar as 
reservas feitas por um determinado usuário (transação L RES USUÁRIO) ou os 
seus empréstimos (transação L EMPR USUÁRIO), checar a situação do usuário no 

sistema (transação L SIT USUÁRIO), verificar as regras de circulação adotadas por 
uma determinada biblioteca (transação L REGRAS CIRCUL) ou ainda verificar as 

multas de um determinado usuário (transação L MULTA USU) etc. 

Além das consultas já citadas, existem outras transações do tipo L... que 

permitem a visualização das informações cadastradas no banco de dados. 

Também estão disponíveis as buscas (transação BUSCA e BUSCA 

USUÁRIO), bem como uma rotina de totalização de sugestões (transação 

RESUMO SUG). 

FIGURA 1 - TELA DE BUSCA E SUB-TELA MOSTRE 

SAU - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Texto AUTPE8=PAUL0: 163 BONAVIDES: 20 

Transação >BUSCA < 
Sistema SAU-06 

OBS: No campo texto, entre com o AUTOR(AUTPES=Assis, Machado)e/ou 
TÍTULO(TÍTULO=IRACEMA)e/ou ASSUNTO(ASSTOP=Pediatria)e/ou PESQUISA LIVRE(ASSIS, MACHADO 
OU IRACEMA OU PEDIATRIA) 

Busca Fonética?>N< Operaçâo>MOSTRE< Total selecionado: 19 

Teoria do estado / 
Bonavides, Paulo. 
2. ed. rev." 
Direito constitucional / 
Bonavides, Paulo. 
2. ed." 
Teoria do estado / 

Bonavides, Paulo. 

>X< 1 081540 
Total4 
Disp2 
2 C81337 
Total 3 
Disp 3 
3 C76740 
Total 18 

Obs: parímaiores informações sobre o livro, no campo operação tecle MOSTRE e marque o hvro escolhido 
com X e transmita (XMIT). Para ajuda TRANSAÇAO "HELP . 

> < 

> < 

SAU - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Transação >BUSCA < 
Sistema SAU-06 

CódCat >081540 oTeoria do Estado 

No. Regist. Biblioteca Num. da CDD/CDU Notação Autor 
Situação No.res./emp Usuário 
R278378 BFD 342.2 
DISPONÍVEL 00000000000 
R278386 BFD 342.2 
EMPRESTADO 00000002225 
R278394 BFD 342.2 
PROC. TEC. 00000000000 
R278408 BFD 342.2 
DISPONÍVEL 00000000000    

Tipo material 
Operaçâo>VOLTE< > < 

B697t 
PEDRO JORGE ALMEIDA 

B697t 

LIVRO 

LIVRO 

LIVRO 

LIVRO 

Edição 

2. ed. rev. 

2. ed. rev. 

2. ed. rev. 

2. ed. rev. 
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Impressão - Responsável pelo fornecimento de produtos impressos (fichas, 

etiquetas, listas etc). 

O módulo de impressão consiste num conjunto de transações que 

possibilitam a geração de produtos impressos, tais como etiquetas de lombada 
(transação L ETIQ LOTE), carta para usuários (transação L CARTA RES), 
listagens diversas (transação L LISTAS), etiquetas de registro (transação ETIQ 
REG), entre outras. 

FIGURA 2 - TELA DO EMPRÉSTIMO 

SAU - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Transação >EMPRÉSTIMO < 
Sistema SAU-06 

Usuário >F<>020231 < > PEDRO JORGE SILVA 
Q Título 

N- Reg, Empréstimo Data do empréstimo 
>R144908 < Fundamentais of transportation systems 

>0000037168< 180LIT1995-11:30 
>R155450 < Química orgânica 

>0000037174< 200UT1995-09:35 

Operação >CAD < 
Prazo Devolução 

01NOV1995 

03NOV1995 

FIGURA 3 - TELA DE DEVOLUÇÃO 

SAU - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Transação >DEVOLUÇÃO < 
Sistema SAU-06 

Usuário >F< >020231 

N- Reg. 

> PEDRO JORGE SILVA 

Título 
Data empréstimo Prazo Dev Data Dev 

Operação >CAD 
N- Empréstimo 

Renovaçâo(S/N) "X" 

>R144908 < 

>R155450 < 

>Fundamentals of transportation systems a < 
>18OUT1995-11:30< >01NOV1995< >230UT1995< 
>Quimica orgânica 
>20OUT1995-09:35< >03NOV1995< >03NOV1995< 

>0000037168< 
>S< 
>0000037174< 
>S< 

>x< 

>x< 

4 FORMAÇÃO DA BASE DE DADOS 

A biblioteca optou pelo formato bibliográfico CALCO/IBICT por se tratar de 
formato que permite intercambiar informações bibliográficas com outras 

instituições, tanto a nível local quanto internacional. 
A partir dessa decisão foi possível transferir os dados da base 

BIBLIODATA/CALCO, da qual esta biblioteca já fazia parte desde 1989. 

Após transferência dos dados da FGV para o SAU-06 a biblioteca iniciou a 
entrada do material corrente (compra, doação e permuta), priorizando a compra. 
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Paralelamente à entrada do material corrente, o que é feito de forma 
centralizada, o material retrospectivo (conversão retrospectiva) está sendo 
realizado pelas bibliotecas setoriais. 

Antes de dar início à conversão retrospectiva, o sistema inventariou todo seu 
acervo (142.390 livros) para verificar o material mais demandado (17.537), 

visando agilizar a operacionalização da consulta on Une e a circulação. 

Para alimentação da base do material corrente e retrospectivo é feita uma 
pesquisa para verificar se a obra já existe no SAU-06. Neste momento inicia-se o 

processo de catalogação da obra, através da transação CATALOGAÇÃO (fig. 4). 

FIGURA 4 - TELA DE CATALOGAÇÃO 

SAU - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Transação >CATALOGACAO < 
Sistema SAU-06 

Cod.Cat.>C19 < >lntroduçâoa filosofia da educação/ 
Tipo de Material>LIVRO< 
< 
Campo 
•X" 

Rep 

Operação >CAD 

Ind Informação 

082A-Numero na ODD 

082B-Notacao de autor 

lOOA-Sobrenome e/ ou Pren. 
10OD-Datas 

245A-Título Documento 

245B-Subt[tulo 
o 
245E-Parte complementar 

250A-Ediçáo 

260A-Local de publicação 

260B-Editor 
<>Zahar, 
260C-Data de publicação 

300A-Paginaçâo e/ ou vol. 

>001 o 1 <>370.1 
< 
>001 o 1 <>K76i 
< 
>001<>10<>Kneller, George F, (George Frederich). 

>001<>10<>1908- 
< 

>001<>10<>lntrodução a filosofia da educacao / 

>001<>10<>George F. Kneller; trad, de Álvaro Cabral. - 
< 
>0010 <>4. ed. - 
< 
>001 <>0 oRio de Janeiro : 
< 

>001<>0 <>1972. 
< 
>001<> <>167p. - 

o 

o 

o < 

<> 

o < 
>001 o 
o < 

<> 

o 

<> 

>001<>0 
o < 

o 

Cada título que entra no sistema recebe um cod,go de catalogado 
(CODOAT), que representa o endereço do livro no sistema, para fins de correção, 
registro de exemolLs reserva de livros etc. Se ela existe no SAU, registra-se a 
obra através da transaçáo REGISTRO (fig. 5), que possibilita a inclusão de dados 

sobre circulação do livro, baixas, dados da compra, que irao subsidiar o 

empréstimo. 
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FIGURA 5 - TELA DE REGISTRO 

SAL) - Sistema de Automação Universitária Transação > REGISTRO < 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ Term: UF31A4 Sistema SAU-06 

Operação > LIS < Número de Registro >R445487< 
Biblioteca >BCT < >BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA < 
Cod,Cat. >C 185485 < 

245A Título do Documento >lntroduction to operations research / < 
100A Sobrenome e/ou Pren >Hillier, Frederick < 
250A Edição >6th.ed. - < 
082A Número na CDD > < 
260A Local de publicação > < 

Circula? >S< Reserva? >S< Renova? >S< Raro? >N< Situação >PROC TÉCNICO < 
Nota 

Entrada > 110UT1995< 
Baixa > < Motivo > 
Tipo Aquisição >C< Preço >43.00 < Est Conservação > < 

Moeda >US< Taxa Conversão >0,92 
Volume > Fasciculo > < Mes >00< Ano >0000< 
Valid Ass. > < No. Sug. >0000113530< Empenho >95<>01500< Item >01224< 
Nt Fiscal >207 < Fonte Pag. >0250159999< Prog Trab Res >021440< 

Se a obra não existir no SAU, consulta-se a base da FGV, que está 

disponível em fita magnética, permitindo a pesquisa e transferência desses dados 

para a base do SAU-06 (fig. 6), onde o CODCAT é gerado automaticamente pelo 
sistema. 

Caso não exista o título no SAU-06 e na FGV, a obra será implantada, 

alimentando-se, então, a base da FGV através de disquete. A viabilidade desta 

alimentação via SAU-06 está em fase de teste. 

Este procedimento agilizou enormemente o processo de entrada de dados, 
confirmando o que REED-SCOTT, apud ZANAGA (1994), diz; 

... a conversão retrospectiva é uma ferramenta de compartilhamento de recurso e de 
programas cooperativos, possibilitando a complementação de bases de dados legíveis por 
máquina. Com a consolidação dos registros bibliográficos obtêm-se o catálogo coletivo da 
biblioteca, reunindo a coleção corrente e retrospectiva. Consequentemente, pode-se 
desenvolver outros serviços biblioteconômicos. O catálogo se toma mais efetivo e o usuário 
conta com maiores facilidades no acesso à informação, economizando tempo. 

1<i'i 
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FIGURA 6 - TELA DE BUSCA, MARCAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS 

DA FGV 

SAL) - Sistema de Automação Universitária 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Sistema de Consulta/Marcação à base F.G.V. 

Sistema 
T ransaçâo 

SAU-06 
>MARCA REG < 

Texto AUTPES=KNELLER:35 GEOGE:3779 E T(TULO=INTRODUÇÂO;4136 A:113769 FILOSO 
FIA:3261 DA:77399 EDUCAÇÃO:8086 
Busca Fonética? >N< 
Total Selecionado: 

1 C5662303 

2 C766151 

3 C626910 

>15 

Introdução à Filosofia da Educação / 
Kneller, George F. 
Guanabara Koogan. 
8 ed. 
Rio de Janeiro: 
Introdução à Filosofia da Educação / 
Kneller, George F. (George Frederick) 
Zahar 
8a ed. - 
Rio de Janeiro: 
Introdução à Filosofia da Educação / 
Kneller, George Frederick 
Zahar 
4a ed. - 
Rio de Janeiro: 

Operação >ALTERE< 

>M< 

> < 

> < 

5 DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO DA AUTOMAÇÃO 

A firma responsável pelo desenvolvimento do software (TECHNE) tinha 

como estratégia disponibilizar rapidamente a circulação através da pré- 
catalogação. Salientamos que a estratégia sugerida era extremamente coerente, 

pois o impacto sobre o usuário seria imediato e teoricamente positivo, mas a 
Biblioteca Universitária optou por transferir os dados da base 
BIBLIODATA/CALCO para formar a base da UFCe, agilizando também a 

circulação e possibilitando a catalogação completa, uma vez que a biblioteca já 

alimentava a base da FGV. Além disso, poderia encontrar por volta de 60 a 70% 

do restante do acervo na base BIBLIODATA/CALCO, podendo transferir de forma 
completa estas informações para o SAU-06. 

Esta alternativa gerou problemas, dentre eles o de equipamentos, pois a 

base BIBLIODATA/CALCO é constituída de um volume imenso de informações. 

Não havendo outros mecanismos mais ágeis de acesso aos registros, seja on-line 

ou CD-ROM, optou-se por fazer a leitura da base na UFCe. 

M45 
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Apesar das negociações para obtenção da fita contendo a base da FGV 

terem sido rápidas, somente um ano e meio depois é que o referido arquivo foi 

colocado em disponibilidade para que a biblioteca pudesse iniciar o processo de 

busca e transferência dos dados, pois a memória do computador UNISYS A10 

estava sobrecarregada com dados de toda a UFCe. 

Por outro lado, mesmo que a biblioteca tivesse seguido o que preconizava a 

firma que desenvolveu o software, a circulação não teria sido implementada de 

imediato, já que a Universidade, por falta de recursos, não tinha equipado todo o 

Sistema de Bibliotecas e a velocidade de transmissão dos dados, na época, não 

daria credibilidade à automação, pois seria mais rápido fazer o empréstimo manual. 

A carência de recursos humanos, aliada à inexistência de um grupo de 
bibliotecários capacitados para discutir, de forma aprofundada, as questões 

relativas à automação de bibliotecas constituiu outro problema no processo de 
automação. Uma parte do problema foi sanada com a realização do Curso de 

Especialização na área de Sistemas Automatizados em C&T, possibilitando então 

a formação de uma comissão de Informática, que proporcionou avanços 
significativos no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos observado que a automação de bibliotecas é um processo 

irreversível e a maioria dos problemas enfrentados são comuns. Muitas tentativas 

estão sendo feitas de forma isolada. É necessário, então, que os estudos iniciados 

sobre este assunto sejam aprofundados e divulgados, dando ao bibliotecário 
condições de melhorar o estado-da-arte nesta área, possibilitando um 

planejamento estratégico básico para automação das bibliotecas no Brasil. 

Cada vez mais sentimos que o profissional bibliotecário precisa se capacitar 

na área de automação, sob pena de por em risco ou ser totalmente excluído 
quando da automação dos centros de informação e/ou bibliotecas, e deve também 
conscientizar-se do papel social de agente de transformação, tão necessário a um 

país como o Brasil, repleto de problemas sociais, econômicos e políticos. Sobre 

este assunto ANTONIO (1991), nos deixa uma reflexão bastante pertinente, 

quando afirma que: 

A implantação de sistemas automatizados vem enfatizar a função primordial das Bibliotecas 
e serviços de informação, transmitir informações, disseminar conhecimentos, cooperar na 
produção artística, científica e técnica. É preciso, no entanto, que antigos e novos 
profissionais, mais do que adequar-se tecnicamente à nova era, estejam sensibilizados para 
os problemas emergentes em um país como o Brasil. Colocar efetivamente a infomnação ao 
alcance de seu usuário passa pela democratização de meios e de produtos que remete às 
questões político-econômicas contemporâneas, para muitos além das questões técnicas. 
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ABSTRACT 

The automation of Brazilian university libraries has progressed significantly in 

recent years. The Federal University of Ceará planned the System of University 

Automation (SAU) in modules, with the sixth module being that of Library 

Management. It is an integrated multi-user system, with interfaces with other 

modules of the system. Control, suggestion and ACQUISITION, the technical 

process, circulation and printing are all managed by means of sub-modules of SAU- 

06. This paper examines the conception of the system, the formation of the 
database, and solution of problems encountered during the process of automation. 
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LEVANTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS EM CD-ROM NAS BASES DE DADOS 

UNIBIBLI E ERIC NO PERÍODO DE JANEIRO/95 A DEZEMBRO/95 ; O CASO DA 

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP 

Gildenir Carolino Santos' 

Célia Maria Ribeiro" 

Rosemary Passos " 

RESUMO 

O presente trabalho teve início a partir da verificação do uso das bases de dados 
UNIBIBLI e ERIC no período de jan/95 a dez/95. Os levantamentos, realizados 

pelas diferentes categorias que compõem a clientela da Biblioteca da Faculdade 

de Educação (BFE), foram analisados através dos dados coletados no momento 

da entrevista e do preenchimento de formulário específico para pesquisa. Esta 

coleta serviu como parâmetro para que o Serviço de Referência (SR) pudesse 

medir o grau de satisfação, bem como apontar novas alternativas que possam 

dinamizar o atendimento da biblioteca, criando condições para que o Bibliotecário 

de Referência possa orientar seus clientes a explorar eficazmente todos os 
recursos disponíveis. 

1 INTRODUÇÃO 

A análise de dados ligados a algum tipo de serviço na biblioteca é sempre 

necessária e dispende tempo para a sua conclusão. 
Segundo FIGUEIREDO (1992), "a mensuração do serviço de referência tem 

sido discutida na literatura por muitos anos, mas, apenas recentemente, tem-se 
tentado medir e avaliar este serviço de maneira objetiva. 

A maioria dos estudos feitos antes na década de 60 eram puramente 

quantitativos ou largamente subjetivos, com pouca atenção para distinguir 

sucessos e falhas..." 

A informação automatizada "é uma importante inovação tecnológica em 

sistemas de informação, que torna possível o acesso rápido a dados específicos, 

facilitando o preparo de bibliografias e a realização de buscas retrospectivas e 

serviços de alerta diversificados. Estes serviços são, às vezes, até impossíveis de 

ser oferecidos manualmente, devido ao reduzido número de pessoal existente nos 
sistemas de informação..." (FIGUEIREDO, 1991). 

A introdução do CD-ROM na biblioteca implica em desenvolvimento de 

novas habilidades e conhecimentos da informação em suporte ótico, proliferando a 

forma e o número de exigências, tanto da parte do usuário como da parte do 
profissional de informação (CUNHA. 1994). 

* Bibllotecário-Dlretor da Biblioteca da Fac. Educ./UNICAMP 
" Bibliotecária do Serviço de Referência da Bib. Central/UNICAMP 
*" Bibliotecária de Proc. Técnicos/Referência da Bibl. Fac. Educ./UNICAMP 

W 
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Uma base de dados em CD-ROM permite a personalização da informação, 

o barateamento do acesso - comparado aos sistemas on-line, a economia de tempo 
- em relação ao sistema manual, que são fatores considerados como medidas do 

benefício de um Serviço de Referência e, "...por serem difíceis de executar, ou 

seja, medir as horas economizadas, poucos estudos seguem essa linha" 
(FIGUEIREDO, 1992). 

Podemos também observar que o serviço de informação utilizando a 

tecnologia de CD-ROM tem aumentado no mercado da informação, e as bases de 

dados desenvolvidas neste formato são consideradas satisfatórias pelos clientes 

que as utilizam, apesar de que o material recuperado na busca nem sempre se 
encontra disponível no País, implicando em custos elevados e difícil acesso. 

O presente trabalho aborda os resultados da análise dos levantamentos 
bibliográficos no período de jan/95 a dez/95, através de formulário específico 

(ANEXO 1), referentes às pesquisas realizadas nas bases de dados em CD-ROM - 

UNIBIBLI e ERIC. 

Este serviço é cobrado apenas dos usuários externos que não possuem 

vínculos com a Universidade. Deste modo, foi planejada pela Biblioteca Central 
(BCyUNICAMP uma tabela de preços que determina o custo de acesso e de 

referências adicionais (ANEXO 2), a qual foi adotada por algumas Bibliotecas do 

Sistema. 

2 HISTÓRICO 

A BFE vem desenvolvendo suas atividades desde 1972, ano da criação da 
Faculdade. Ela é parte, como as demais 19 (dezenove), do Sistema de Bibliotecas 

da UNICAMP, que é coordenado pela BC. 
O acesso a seu acervo é aberto a todos os interessados, sendo que os 

serviços são facultados somente aos usuários individuais inscritos na BFE, ou em 
qualquer outra biblioteca da UNICAMP (SANTOS, 1996). 

As coleções do seu acervo estão classificadas em ; 

• Assuntos didáticos; 

• Assuntos de pesquisa; 

• Obras de referência; 

• Obras de lazer; 

• Obras informais. 

Dentre os serviços prestados estão: 

• Levantamentos bibliográficos 

a) manuais: 

- catálogos 

- ERIC impresso (CIJE/RIE) 

b) automatizados: 

- Base ACERVUS - disponibiliza em terminais: livros, teses e coleção 

de periódicos da UNICAMP 
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- CD-ROM 

> ER/C(1966-mar.1996) 
>UNIBIBLI -Gan.1996) acervo de livros, teses e coleções periódicas 

das três Universidades Paulistas: UNICAMP, UNESP e USP 

> UNESCO - Catálogo de publicações e guia do usuário 

> USP-CD - teses desde 1934 e publicações técnico-científicas dos 
docentes da Universidade de São Paulo até 1994 

> Almanaque Abril/95 - enciclopédia/dicionário 

> Encarta -1995;- enciclopédia/dicionário 

> Folha de São Paulo -1995;- fatos marcantes do ano de 1994 

> Grolier-1995;- enciclopédia/dicionário 

- Micro CDS/ISIS 

> CALCO - base de livros e teses do acervo da BFE em formato CALCO 

> EDUBASE- base de artigos nacionais de periódicos em educação e 
outros materiais como; folhetos, relatórios, TCC, etc. da área 

> LEISED - base de documentos (livros, artigos e outros) pertinentes à 
legislação da Educação 

> REDUC - Rede Latino-Americana de Informação e Documentação em 
Educação 

- OEI -Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a 

Ciência e a Cultura/Repertório dos Serviços Ibero-americanos de 
Documentação e Informação Educativa -1995. 

-REDE 

> INTERNET - consulta aos bancos de dados de outras instituições 

• Empréstimo entre bibliotecas (EEB) 

• Boletim Bibliográfico da Biblioteca-FE 

• Sumários Correntes de Periódicos-FE 

• Normalização e orientação bibliográfica. 

Em 1989, iniciou-se a automação dos acervos do Sistema de Bibliotecas na 

UNICAMP, com a entrada de seus registros pelo formato Bibliodata/CALCO, sob a 
coordenação da BC/UNICAMP. O resultado dessa automação deu origem ao CD- 

ROM UNIBIBLI, composto dos livros, teses, dissertações e coleções de periódicos 

da UNICAMP, juntamente com os acervos da USP e da UNESP. 
A automação do acervo da BFE coincide com esse período, contando com 

aproximadamente 45% de seu acervo inserido. 

Os documentos recuperados no CD-ROM UNIBIBLI pelos usuários da 

biblioteca são de extrema utilização em suas pesquisas. Apostando no sucesso do 

UNIBIBLI, a BFE adquiriu também a base de dados ERIC em CD-ROM (indexação 

de artigos de periódicos americanos em educação), para ampliar as fontes de 
recuperação automatizada da informação e complementar os recursos tradicionais 

ora existentes. Embora possua em seu acervo a forma impressa e em microfichas 
(incompletas) desta obra, a procura do CD-ROM é bastante significativa. 
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demonstrando a grande aceitação desse produto pelos pesquisadores, devido 

principalmente à facilidade de operação e à diminuição do tempo dispendido nas 

buscas normais. Além disso, alguns dos clientes da BFE já se acham ambientados 

com essa nova tecnologia, sendo que aqueles que apresentam alguma resistência 

são estimulados pelo bibliotecário - através de treinamento especifico - a fim de 
obterem melhores resultados e descobrirem os benefícios oferecidos pela 

tecnologia da informação. 

3 AS BASES DE DADOS 

3.1 UNIBIBLI 

"A base de dados UNIBIBLI^ é o resultado do esforço cooperativo das três 
Universidades Estaduais Paulistas - UNICAMP, UNESP, USP - com o objetivo de 

possibilitar o acesso comum automatizado aos acervos de livros, teses e 

dissertações existentes nas bibliotecas. Com o patrocínio da FAPESP - Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e assessoria da BIREME - Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, torna-se 

realidade a integração das instituições, permitindo responder às necessidades de 

informação da comunidade acadêmica como um todo." (UNIBIBLI, 1994). 

A partir da segunda edição (1995), reúne, além das informações atualizadas 

das teses apresentadas pelas Universidades e dos acervos de livros (mais de 
700.000 referências), as coleções de periódicos, a partir de registros do CCN - 

Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos, do IBICT. 

Atualmente essa base está em sua terceira edição (janeiro 1996). 

3.2 ERIC 

O ERIC^ - Educational Resources Information Center é um sistema nacional 

de informação criado pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem Estar dos 
Estados Unidos e atualmente mantido e operado pelo National Institute of 

Education (MIE), a fim de facilitar o acesso rápido à literatura sobre educação em 

geral. 

A sua função é reunir, selecionar, organizar e disseminar documentos 
educacionais. Funciona como um arquivo de literatura educacional, prepara 

resumos interpretativos e bibliografias sobre tópicos em educação. 

O ERIC possui uma rede de centros especializados ou Clearinghouses 

naquele país, cada qual responsável por uma área específica da educação, que 

adquire, avalia, resume, indexa e relaciona os documentos a serem inseridos no 

sistema, que podem ser encontrados em forma de microficha, impressa e em CD- 

ROM. 

' ©USP/UNESP/UNICAMP, 1995 

^ © Eric Silver Platter, 1995 
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Os artigos microfilmados estão registrados no Resources In Education 

(RIE) - são publicações que não foram citadas no CUE- e o Current Index to 
Journal in Education (CUE) - são bibliografias dos documentos indexados nas 
publicações correntes. 

Estão indexados no ERIC mais de 850 (oitocentos e cinqüenta) títulos de 

periódicos americanos, sendo que a BFE possui 496 desses títulos no seu acervo. 

4 CATEGORIAS ENVOLVIDAS NO ESTUDO 

4.1 GRADUAÇÃO 

O curso de Pedagogia hoje é composto por usários do período diurno e 

noturno, totalizando aproximadamente 478 alunos matriculados na Faculdade. A 

biblioteca atualmente conta com 429 alunos cadastrados no programa de 

empréstimo e que são considerados usuários reais^. 

O serviço de levantamentos bibliográficos automatizados é divulgado nos 

murais da biblioteca, tentando aproximar os usuários reais para utilizarem com 

mais freqüência o computador e as bases de dados disponíveis. Também tem o 
objetivo de despertar os usuários potenciais. 

A categoria Graduação é a que menos utiliza as bases de dados em 

questão, e na maioria das vezes a base UNIBIBLI é a mais procurada. De acordo 

com SOARES, SANTOS e CRISTIANINI (1994), este tipo de clientela só tem 
necessidade de realizar um levantamento bibliográfico para a elaboração de um 

trabalho de formatura. 

4.2 PÓS-GRADUAÇÃO 

Os Pós-Graduandos matriculados na FE são em torno de 277, coincidindo 

com o mesmo número de alunos cadastrados na BFE. 
Devido às facilidades da busca retrospectiva em fontes automatizadas e ao 

tempo restrito para a conclusão do seu trabalho, esta categoria é identificada como 

a que mais se utiliza das bases de dados, e também dos outros serviços citados 
anteriormente. 

A elaboração da tese justifica o número elevado de pesquisas 
bibliográficas, atendendo a uma necessidade natural do curso de Pós-Graduação. 

4.3 DOCENTES 

Os Docentes cadastrados na BFE são 121, incluindo neste total alguns 

professores visitantes de outras instituições, enquanto que os usuários potenciais 

desta categoria são 109. 
Muitos dos nossos docentes não chegam a utilizar as bases de dados; por 

isso estão na quarta colocação no ranking. 

4.4 FUNCIONÁRIOS 

^ Dados extraídos do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP ; relatório 1995, p.11. 
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Os funcionários reais inscritos na BFE sào 38, sendo que 58 são usuários 

potenciais. O total de 89 funcionários cadastrados no Sistema de Empréstimo 

Automatizado inclui pessoas de outras unidades da UNICAMP. 

Fazendo a análise geral, esta categoria fica classificada em último lugar. 

4.5 USUÁRIOS EXTERNOS 

Nesta última categoria estão englobados usuários de outras instituições, 

que freqüentam a biblioteca mas que não estão cadastrados por não possuirem 
vínculo com a Universidade. Eles usam as bibliotecas do Sistema apenas para 

consulta ou para conseguir cópias de documentos não encontrados na instituição 

de origem. 
Como já citado anteriormente, é a única categoria que paga pelos serviços 

de levantamentos bibliográficos, segundo a tabela de preços adotada por algumas 
bibliotecas do Sistema. A demanda por levantamentos automatizados é muito 

grande, embora as fontes impressas ainda alcancem um índice considerável de 

consultas. 

A figura a seguir demonstra claramente a porcentagem do uso das bases de 

dados, de acordo com as categorias, no período abrangido. 

FIGURA 1 - COMPARATIVO DO USO DAS BASES DE DADOS ERIC E 
UNIBIBLI POR CATEGORIAS NO ANO DE 1995 

5 ÁREAS/DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO 

Dentro do propósito deste trabalho, foi também verificada a divisão e a 
proporcionalidade das áreas e/ou departamentos, com o universo dos usuários. 

As áreas envolvidas foram: Biomédicas, Humanas, Exatas e Tecnológicas, 

sendo que a mais representativa no propósito do estudo foi a área de Humanas, 

da qual a BFE faz parte. 
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Os números coletados por áreas foram os seguintes, conforme o quadro 1. 

QUADRO 1 - ENTREVISTAS REALIZADAS POR ÁREAS DE CONHECIMENTO 

ÁREAS ENTREVISTAS/ERIC ENTREVISTAS/UNIBIBLI 

HUMANAS 89 109 

biomédicas 08 03 

EXATAS 04 04 

TECNOLÓGICAS 00 00 

Pela FE podemos destacar os departamentos de Psicologia Educacional 

(DEPE), Filosofia e História da Educação (DEFHE), Metodologia do Ensino 

(DEME), Admnistração e Supervisão Educacional (DASE) , Ciências Sociais 
Aplicadas à Educação (DECISAE) e Educação Matemática (CEMPEM). 

A análise dos formulários de entrevista com os clientes de graduação e pós- 
graduação por Departamentos demonstra a demanda por levantamentos 

bibliográficos como registra a tabela abaixo: 

QUADRO 2 - ENTREVISTAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO/FE E 
OUTRAS UNIDADES INSTITUCIONAIS 

ÁREAS ENTREVISTAS/ERIC ENTREVISTAS/UNIBIBLI 

DEPE 44 33 

DEME 12 20 

CEMPEM 10 08 

DASE 09 12 

DECISAE 01 04 

DEFHE 01 05 

OUTROS 24 34 

6 PROPÓSITO DA PESQUISA 

Durante a entrevista preliminar, o entrevistado é questionado sobre o 

propósito de sua pesquisa. Os assuntos são definidos, utilizando o Thesaurus para 

a base ERIC e o índice para a base UNIBIBLI, incluindo todos os tópicos 
relevantes possíveis. 

O bibliotecário ajuda na montagem da estratégia de busca, esclarecendo ao 
pesquisador as funções dos operadores booleanos, sugerindo que o mesmo 

combine os termos escolhidos de forma a refinar e atingir o objetivo visado. O 

Quadro 3 demonstra os dados referentes aos propósitos da pesquisa: 
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QUADRO 3 - PROPÓSITO DA PESQUISA PELAS BASES DE DADOS ERIC E 
UBIBIBLI 

  

PROPÓSITO""   ERIC UNIBIBLI 

Dissertações/Teses 58 56 

Projeto de Pesquisa 34 49 

Outros 04 10 

Relatório 03 01 

Palestra 02 00 

Preparo de Livro 00 00 

Total 101 116 

7 ÁREAS DE ATUAÇÃO/ASSUNTOS PROCURADOS 

De acordo com as áreas de atuação, os assuntos evidenciados durante a 

busca bibliográfica foram; 

• Base de dados ERIC: 
-PSICOLOGIA EDUCACIONAL (interligada com a Criatividade; Desenvolvimento 

Cognitivo; Desenvolvimento da Criança e Assuntos Piagetianos)] -EDUCAÇÃO 
matemática (interligada com Resoluções de Problemas Matemáticos; 

Aprendizagem Matemática e Habilidades Matemáticas) 

• Base de dados UNIBIBLI: 
SEXUALIDADE; -PSICOLOGIA EDUCACIONAL; -APRENDIZAGEM; -EDUCAÇÃO 

ESPECIAL; -DOENÇAS; -HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO; -ENSINO SUPERIOR 

ni lADRO 4 - RESULTADOS DE RECUPERAÇÃO E SELEÇÃO DOS LEVANTA- 
MENTOS REALIZADOS NAS BASES ERIC E UNIBIBLI 

ResultaBõs--....,..^^^^^^^ 

Bases - 

Recuperadas Selecionadas Formulários 

PRir. 89.150 61.488 101 

UNIBIBLI 34.457 19.392 116 

Tnfal 123.607 80.880 217 
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8 SERVIÇOS ALTERNATIVOS/NOVAS FONTES DE PESQUISA 

As pesquisas realizadas nas bases de dados que obtiveram resultados 

negativos direcionam o cliente da BFE a outros recursos existentes para 
complementar sua busca bibliográfica. 

Os serviços alternativos, considerados como fontes de pesquisa durante a 

elaboração do presente trabalho, obtiveram aceitação positiva por parte dos 

clientes, independentemente da não-localização imediata do material na 

instituição, pois contribuem para o prosseguimento da pesquisa com um resultado 

final satisfatório. 
Atualmente, a BFE oferece também buscas através de: 

• Internet - a rede das redes - para consulta de: 
> Telnet - acesso remoto a sistemas de informação/catálogos de bibliotecas no 

mundo todo, desde que se tenha o endereço para entrada nos mesmos; 

> Hyteinet - acesso remoto, por via de menus hierárquicos, a catálogos de 

bibliotecas em linha por países; 

> WWW - acesso remoto às informações disponíveis na Rede, utilizando 

recursos gráficos. 

A partir da localização do material em algumas das fontes acima, as 
altenativas de solicitação do usuário são; 

• Envio de FAX às instituições ligadas à área do documento; 

• Via COMUT (Comutação bibliográfica a nível nacional); 

• Via BLDSC (British Library Document Supply Centre - a nível internacional); 

• Via EBB (Empréstimo Entre Bibliotecas - Regional/Municipal/lnterestadual); 

Via E-Mail (Correio eletrônico). 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se, a partir desse levantamento, planejar novas alternativas de 

treinamento de usuários facilitar a acessibilidade da biblioteca para a melhor 

utilização desses novos potenciais informacionais, centrando-se principalmente 

nos docentes e alunos de Pós-Graduação, que são os maiores beneficiários 
desses recursos. 

A tecnologia em CD-ROM apresenta muitas vantagens, já confirmadas pela 

literatura da área, como: uso ilimitado, diferentemente dos sistemas online cujos 

custos aumentam proporcionalmente ao tempo de uso; maior número de pontos de 
acesso; fácil utilização; vida útil projetada de 10 a 25 anos; controle sobre o 

processo de busca (flexibilidade); operação feita pelo próprio pesquisador com a 

assistência do bibliotecário; custo fixo da assinatura independentemente do 

número de vezes que é acessada; rapidez de acesso às informações; baixo custo 

de fabricação por unidade; grande capacidade de armazenamento ( PAULA 1991 

CD- ROM, 1991. LOPES, 1991, CUNHA, 1994). 
Todo o esforço em divulgar os trabalhos existentes na BFE, para a 

comunidade acadêmica, visa um serviço de referência mais aprimorado e útil aos 
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freqüentadores assíduos, assim como aos usuários potenciais que possam vir a 

utiliza-los futuramente. A partir desses dados, foi possível verificar a necessidade 

de treinamento mais intenso, para que essa clientela se torne segura e auto- 
suficiente para enfrentar o uso da máquina nas suas pesquisas e especificamente 

das bases e CD-ROM. 

ABSTRACT 

The starting point for this work was the examination of the use of UNIBIBLI and 

ERIC databases in the UNICAMP (University of Campinas) Education Library 

during the period January-December 1995. Data was collected from the different 
categories of user by means of interviews and specific research forms. The 

research served as a basis for the Reference Service to measure client satisfaction, 

and to improve its methods of attending clients and helping them to use available 
resources more effectively. 
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BASE DEMIQ - CONTROLE AUTOMATIZADO DA DEMANDA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 
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RESUMO 

Apresenta a Base DEMIQ desenvolvida pelo Serviço de Biblioteca e 
Documentação/UNESP, para automatizar o controle de solicitações de compra de 

material bibliográfico, impresso ou eletrônico. Possibilita a qualificação do 
gerenciamento do processo de aquisição. 

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto de Química (IQ) da UNESP, Campus de Araraquara, responde 

pela formação de recursos humanos na área de Química, através dos cursos de 
graduação: Bacharelado em Química, Bacharelado em Química Tecnológica e 

Licenciatura em Química. 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no Instituto de Química tèm 

contribuído para a formação de recursos humanos altamente qualificados e geram 

uma integração permanente com o setor industrial da cidade de Araraquara e 
região. 

Formada através dos anos, com recursos orçamentários recebidos, em 

grande parte, de agências de fomento à pesquisa (PADCT, FAPESP, CNPQ e 

CAPES), a coleção bibliográfica impressa e eletrônica do Instituto de Química foi 

aos poucos se solidificando, se qualificando, estando hoje avaliada como uma das 
melhores coleções do Brasil na área de Química e ciências correlatas 

* Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de 
Ouímica/UNESP 

** Bibliotecárias da UNESP. 
*** Programador do Pólo Computacional. 

7-59 



t 
8.6 

Para a concretização deste conceito ocorreram, entretanto, diversos 

problemas. Um dos maiores entraves encontrados foi a dificuldade em conciliar, de 

um lado, a demanda de material bibliográfico (pesquisa e didático) sempre 
crescente, e de outro, recursos financeiros nem sempre suficientes para suprir as 

necessidades e interesses de informação da comunidade acadêmica. Tornou-se 

imprescindível, então, a criação de um serviço que viesse possibilitar um melhor 

gerenciamento para a problemática existente. 

Neste sentido, a Seção de Aquisição e Tratamento da Informação (SATI) do 

Serviço de Biblioteca e Documentação (SBD) do Instituto de Química decidiu pela 

formação da BASE DEMIQ - Base de Dados da Demanda de Material Bibliográfico 

do Instituto de Química, tema do presente trabalho. 

2 BASE DEMIQ 

2.1 breve HISTÓRICO 

Sempre existiu uma preocupação no sentido de agilizar o controle das 

solicitações de material bibliográfico a ser adquirido por processo de compra, pois 

exigia-se um cuidado muito grande para evitar duplicações e era necessário que a 
recuperação de informações sobre a situação das solicitações fosse rápida e 

precisa. 
Durante muito tempo este serviço foi realizado manualmente, porém, com a 

ampliação das linhas de pesquisas desenvolvidas no IQ e o aumento e 
diversificação das verbas recebidas de convênios, a idéia de automatizar o 

controle das solicitações foi se concretizando. 

A Base DEMIQ foi planejada e implantada por uma equipe formada pelo 
programador do Pólo Computacional e pelas bibliotecárias da SATI/SBD do 

Instituto de Química. 
Iniciada em 1992, com o cadastramento apenas de livros, a Base DEMIQ 

exigiu para sua implantação recursos humanos, treinamento e equipamentos 
apropriados, sendo programada em linguagem Clipper 5.01, para Sistema 

Operacional D.O.S. 6.01, com padrão Xbase, para operar em microcomputadores 

com a configuração mínima necessária, padrão IBM-PC 386, com no mínimo 4 
Mbytes de memória RAM e espaço disponível de 5 Mbytes do Hard Disk 

2.2 OBJETIVOS 

A Base DEMIQ tem como objetivo principal automatizar o controle de 
solicitações de material bibliográfico impresso ou eletrônico, a ser adquirido por 

processo de compra. 

Seus objetivos específicos são: 

a) aperfeiçoar e agilizar o controle das solicitações de material bibliográfico 
a ser adquirido; 
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b) estabelecer critérios para o atendimento das solicitações, de acordo com 

as linhas de pesquisa desenvolvidas; 

c) evitar duplicatas desnecessárias; 

d) obter informações rápidas e precisas sobre a demanda existente. 

2.3 FUNÇÕES 

As funções disponíveis na Base DEMIQ são apresentadas a seguir; 

a) Inclusões - permite o cadastramento de pedidos de livros , dispondo de 
campos obrigatórios (autor, título, ISBN e departamento do solicitante) e 

de campos opcionais (volume, editora, preço, solicitante, data da 
solicitação, observação e grupo) (Fig. 1). 

FIGURA 1 - TELA DE INCLUSÃO 

O campo grupo é bastante utilizado, pois nele são registradas as 
informações sobre a situação da solicitação (em pendência, obra já adquirida, 

categoria de convênio e tipo de material). Através deste campo podem também ser 

emitidos relatórios de diversas categorias, exigidos pelos Departamentos e pela 

Seção de Compras. 

b) alterações - permite alterar todos os campos, quando necessário; 

c) exclusões - permite efetuar exclusões de dados cadastrados; 

d) relatórios - permite emitir diferentes tipos de relatórios; 

e) utilitários - permite reorganizar, realizar backup, restaurar e definir sentia para 

SU3 utilização; 

f) portabilidade - além das funções acima especificadas, a DEMIQ apresenta esta 
função que permite a importação e exportação dos arquivos de dados gerados 

para outro software. 
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2.4 MANUTENÇÃO 

Para a alimentação da Base DEMIQ são utilizados procedimentos pré- 

estabelecidos e os instrumentos descritos a seguir: 

a) listagem da demanda do material bibliográfico impresso ou eletrônico, para os 
cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado; 

b) listagem da demanda do material bibliográfico Impresso ou eletrônico, para os 
cursos de graduação (Bacharelado e Licenciatura); 

c) bibliografia básica indicada em cada disciplina dos cursos de graduação e pós- 
graduação; 

d) listagem da demanda de livros-textos mais consultados e/ou emprestados 
durante o ano; 

e) catálogos de editoras nacionais e internacionais, previamente consultados pelos 
docentes, com as publicações de interesse assinaladas; 

f) sugestões individuais apresentadas pelos docentes. 

2.5 PRODUTOS GERADOS 

Toda e qualquer informação registrada na Base DEMIQ poderá ser 

recuperada através de diferentes tipos de relatórios (Fig. 2). 

FIGURA 2 - TELA DE RELATÓRIOS 

DEMIQ 

iíltAS ExeltütBi! 
n«S»aio«illFo 

Ro Intot^inr 8 Útíjnfir&íoT^ fiiíl* 

Os relatórios gerados através da Base DEMIQ registram informações de 

importância fundamental para o desenvolvimento das diversas etapas do processo 

de aquisição. 
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2.6. SEGURANÇA DA BASE 

Para garantir a segurança dos dados incluídos na Base DEMIQ foram 

adotadas como medidas proteção através de senha e backup diário. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Utilizando as ferramentas que as tecnologias emergentes de acesso a 

informação oferecem, os profissionais da informação do SBD/IQ têm procurado, 

através do aperfeiçoamento constante, proporcionar aos usuários serviços e 

produtos que efetivamente satisfaçam os seus interesses e necessidades de 

informação na área de Química. 

Nesse contexto, a Base DEMIQ possibilitou a racionalização das rotinas de 

controle de solicitações, o aprimoramento do serviço de aquisição de material 
bibliográfico, permitindo que um maior número de solicitações fossem adquiridas. 
Conseqüentemente, a DEMIQ veio contribuir para o fortalecimento e a qualificação 

do acervo, gerando uma melhor infra-estrutura informacional para o apoio ao 
ensino e às linhas de pesquisa desenvolvidas neste Instituto. 

ABSTRACT 

This paper describes the DEMIQ database developed by the Library and 
Documentation Service of the Chemistry Institute at UNESP (State University of 

São Paulo), in order to automate the control of requests for the purchase of printed 

or electronic bibliographical material, thereby increasing the efficiency of the 
acquisition process. 
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BASE DE DADOS PARA INDEXAÇÃO DE SLIDES COM A UTILIZAÇÃO 

DO Mícrolsis 

Marlene Gonçalves Curty' 

Rosely Suguino" 

RESUMO 

Apresenta as bases de dados SLIDE e SLICON, desenvolvidas na empresa 

Dental Press International, através do Software Microlsis. As bases implantadas 

foram para indexação de slides pertencentes aos planos de aula dos cursos 
ministrados pela divisão de cursos e eventos e indexação de slides da 
documentação de pacientes ortodònticos. 

1 INTRODUÇÃO 

As dificuldades encontradas na Clínica Ortodôntica, relativas à organização 

de diapositivos objetivando o fácil acesso às informações desejadas, motivaram a 
elaboração de um sistema peculiar de classificação, armazenamento e 

recuperação deste tipo de material. 

Na clínica, hoje, contamos com um acervo de mais de 5.000 slides e que 

vem se ampliando a cada dia. 
Após análise de vários softwares para o banco de dados, optamos pela 

utilização do Microlsis, principalmente pela sua eficiência e capacidade de 

recuperação textual. 

Para atingirmos nossos objetivos, foram necessários diversos estudos com 

especialistas da área de ortodontia para definição de critérios e prioridades quanto 

aos dados a serem armazenados. 
Vale ressaltar que foi importante a assessoria de um analista de sistemas 

prestando o suporte operacional, juntamente com uma bibliotecária para análise de 
necessidades da biblioteca e ajustamento do software que é a interface entre as 

necessidades do usuário e do hardware. 

O Microlsis é um software para gerenciamento, processamento e 

recuperação de informações bibliográficas, que trabalha com campos de tamanho 

variável, sub-campos, campos repetitivos e capacidade integral de efetuar buscas, 
utilizando buscas booleanas, bem como a indexação de todo um texto. 

O Microlsis, totalmente interativo, foi desenvolvido em linguagem Pascal. A 

configuração necessária para sua instalação é um microcomputador compatível 

com IBM-PC/XT com 512 Kb de RAM; disco rígido w/ncAiesíer e disquete. 

* Bibliotecária 
** Cirurgia Dentista 
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2 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver uma base de dados para indexar slides da clínica ortodôntica e 

planos de aulas de cursos e eventos para facilitar o tratamento e recuperação das 
informações neles contidas. 

3 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar e registrar os slides, visando o armazenamento de dados e 

rapidez na recuperação. 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para definição das bases de dados, foi utilizado o Microlsis, desenvolvido 

pela UNESCO e distribuído no Brasil pelo IBICT- Instituto Brasileiro de informação 

em Ciência e Tecnologia. 

TELA DE ENTRADA DE DADOS DO MICROLSIS 

Micro CDS/ISIS - Versão 2.34 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOiHA 
CNPQ/IBICT 

C - Mudar de base de dados 

L - Mudar idioma do diálogo 

E - ISISENT - Serviços de entrada de dados 
S - ISISRENT - Serviços de recuperação da informação 

p - ISISPRT - Serviços de ordenação e impressão 

1 - ISISINV - Serviços de arquivo invertido 

D - ISIDEF - Serviços de definição de bases de dados 

M - ISISXCH - Serviços de segurança / restauração do arquivo- 
mestre e intercâmbio 

U - ISISUTL - Utilitários do sistema 

A - ISISPAS - Serviços de programação avançada 

X - Saída (para o Sistema Operacional) 

Banco de dados; SLICON Planilha: SLICO 
MaxMFN: 1751 Formato: SLICON 

Micro CDS/ISIS - © Copyright Unesco 1988 
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5 ARQUIVO E REGISTRO DA BASE DE DADOS SLICON 

Foi elaborada uma lista preliminar dos grandes assuntos referentes aos 

casos clínicos e planos de aulas existentes no acervo. Cada diapositivo, ao ser 
processado, recebeu uma etiqueta auto-adesiva, onde foram colocadas sua 

classificação e caracterização. 

TEIA DE ENTRADA DE DADOS SLICON 

Tabela de Definição de Campos (TDC) Base de dados SLICON 

?/Etq/ Nome / Tam / Tip / Rep / Delimitad V Padrão 

1 Título da aula 100 X 

5 Subtítulo 100 X 

_ 10 N. do Carrocei 15 X 

- 15 Nome do Paciente 100 X 

- 20 N. do Paciente 15 X 

A - Inserir (após) /B - Inserir (antes) /C - Trocar entrada /D - Apag. Linha 

P - Pág. Anterior /N - Próx. Página / T - Começo /E - Fim 
/ X - Saída / — Próx. Linha 

RASE PARA AVIAS TEÓRICAS 

Título da aula .- Problemas antero-posteriores  
Subtítulo.- Foto de perfil (AEB)  

N. do Carrocei." C06/AP/65  
Nome do Paciente.- José Ronaldo da Silva  

N. do Paciente - 1332^  

/ D - Pág. Anterior / M - Modificar / N - Novo Rcgiilro 
/D - Apagar / C - Cancelar / T - 1'im da Revisão 

Ultima página MFN= 1200 

J . I>róx. Pág. 
X - Saida 

1è1 
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LISTA DE GRAmES ASSUNTOS 

CN = CONCEITO DE NORMAL 
SC = SEIS CHAVES 
CR = CRESCIMENTO 
CF = CEFALOMETRIA 
A.S = ANÁLISE DE STEINER 
ADM = ANÁLISE DENTADURA MISTA 
A.MD = ANÁLISE DE MODELO 
A.W = ANÁLISE DE WITS 
A.MC = ANÁLISE DE MCNAMARA 
AP = PROBLEMAS ANTERO-POSTERIORES 
PV = PROBLEMAS VERTICAIS 
A.VE = ANÁLISE DE UNIDADE DE ESPAÇO 
PT = PROBLEMAS TRANSVERSAIS 

[ 
EXEMPLOS 

Título da Aula: Crescimento 

Sub-título: É o método que mais contribui para o estudo do crescimento craniofacial. 

C02 / CR / 5 

Id. Carrocei assunto no. seqüencial 
no carrocei 

Título da Aula: Seis Chaves 

Sub-título: 7. Os incisivos sobrepõem-se aos incisivos inferiores. 

BOI / S.C. / 17 
Id Carrocei assunto no. seqüencial 

no carrocei 

Produtos gerados: recuperação por assunto, sub-título, classificação do carrossel, 

nome do paciente e número de identificação do paciente. 
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6 BASE DE DADOS SL/DES 

As pastas correspondentes a cada paciente estão armazenadas em ordem 

numérica. Cada paciente tem sua documentação e o número de registro 
correspondente. 

[I 
TEIA DE ENTRADA DE DADOS SLIDE 

Tabela de Definição de Campos (TDC) Base de dados SLIDE 

Etq Nome Tam Tip Rep Demitad Padrã 

o 

1 N. Paciente: - 4 X 

5 ^Nome: - IDO X 

10 Má-Oclusão:- 100 X 

15 Dentição:- 100 X 

20 Doc. Ortodôntica:- 100 X 

25 Aparelhos:- 100 X 

W Elásíicos:- 100 X 

.?5 Contenção:- 100 X 

40 Casos Cirúrgicos:- 100 X 

45 Extrações:- 100 X 

'iO Cursos:- 100 X 

55 Assunto:- 100 X 

60 Agenesia:- 100 X 

65 Alt. de forma e 
tamanho:- 

100 X 

70 Suprammerários: - 100 X 

75 Setup:- 100 X 

A- Inserir (após) 
li - Inserir (antes) 

P-Pág. Anterior 
N-Prox. Pásina 

C- Trocar entrada 

D- Apag. Linha 

E - Fim 

X-Saída 

I-Próx.Linha 

T-Começo 
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ENTRADA DE DADOS DE SLIDES 

N. Paciente:- I2I8   
Nome:- Fernanda Favoreto  
Má-Oclusão:- Classe II - Divisão 1 sem extração. Biprotusão  

Dentição:- Dentição Permanente  
Documentação Ortodôntica:-  

Aparelhos:- "A " Company (Straight Wire). AEB.  

Elásticos:.  

Contenção:- Placa de Hawley (PH). 3x3.  

Casos Cirúrgicos:-  
Extrações:-     

Cursos:   

Assunto:- Molas de secção aberta. Intercuspidação. Seis Chaves 

Agenesia:-  

Alt. de forma e tamanho:-  
Suprantimerários:-    

Setup:-  
Situação atual:-  

Edição: Substituir - Ultima página - MFN= 125. 

Produtos gerados: A recuperação pode ser feita pelo nome do paciente, número de 

registro do paciente, casos clínicos, tipo de aparelho, tipo de má-oclusão e 
cadastramento nos planos de aulas teóricas e estágio do tratamento. 

CONTROLE DE SAÍDA: 

É utilizado para a retirada dos diapositivos de um carrocei para outro, na 

elaboração de novas aulas, sejam casos clínicos ou não. Após o uso, anota-se o 

retorno ao carrocei original. 

EXEMPLO; 

SLIDE DESTINO DATA RUBRICA RETORNO RUBRICA 

A06/AP/59 Ed. Santos 26/08/94 Rose 

R06/AP/59 
4f it 

C06/AP/59 
íi (í it 

770 
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ABSTRACT 

This paper describes the SLIDE and SLICON databases, developed by Dental 

Press International, using Micro-lsis software, for the indexation of slides used in 

classes given by the Courses and Activities Division, and in orthodontic patients' 

registers. 
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