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Em nome da equipe responsável pela organização do VIII SNBU, tenho a 
satisfação de apresentar os Anais do evento, esperando que os textos que o inte- 
gram possam ampliar a discussão dos temas propostos. 

Os Anais do VIII SNBU, organizados a partir do tema central "INTE- 
GRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO", apresentam os trabalhos oficiais, espe- 
cialmente encomendados e recebidos na data prevista, e os trabalhos livres, en- 
viados pela comunidade da área e selecionados para publicação. Constam ainda 
os resumos dos trabalhos livres que serão apresentados em forma de poster, e os 
enviados pelos debatedores dos subtemas oficiais. 

Gostaria de agradecer aos autores pela excelente contribuição, salientando 
que os textos aqui incluídos, de sua inteira responsabilidade, subsidiam e alargam 
a compreensão das questões que envolvem a biblioteca universitária no país. 

Leila M. Z. Mercadante 
Presidente 
VIII SNBU 
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1.1 INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA A 

REDES E SISTEMAS ESPECIALIZADOS 
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PARTICIPAÇÃO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS NOS 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 
relato de experiências na América Latina 

Luiz Antonio Gonçalves da Silva 
Técnico de Informação do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
Doutor em Ciência da Informação 

A partir do início dos anos 50 se inicia na América Latina a organização 
institucional das atividades científicas e tecnológicas com a criação, na maioria 
dos países, de organismos governamentais de planejamento e gestão do setor e 
os respectivos sistemas nacionais de informação. Antes deste fato, as universida- 
des da região aglutinavam as atividades científicas e tecnológicas na região e a 
nas suas bibliotecas as atividades de informação. Desta forma as bibliotecas uni- 
versitárias foram chamadas a desempenhar um papel de importância no estabe- 
lecimento dos sistemas nacionais de informação. O trabalho apresenta um relato 
das experiências ocorridas em alguns países latino-americanos, na criação de sis- 
temas nacionais de informação, destacando-se a participação das bibliotecas uni- 
versitárias. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Sistemas de informação em ciência e 
tecnologia; América Latina. 
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1.2 INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA COM A 

PRÁTICA PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMAÇÃO 
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INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA COM A PRÁTICA 
PROFISSIONAL NA ÁREA DA INFORMAÇÃO 

RESUMO 

Integração de docentes/ pesquisadores/ bibliotecários em bibliotecas uni- 
versitárias. A contribuição dos Cursos de Biblioteconomia na formação de recur- 
sos humanos. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; integração; Comunidade universitária. 

Regina Célia Pereira da Rosa 
Diretora do Núcleo de Documentação da UFF 

25 



1 INTRODUÇÃO 

A integração da atividade acadêmica com a prática profissional na área de 
informação é fundamental, principalmente se considerarmos que à Bibliotecono- 
mia cabe identificar pontos de interseção entre as diferentes áreas de conheci- 
mento, condição primeira do processo de integração. 

Integração, neste contexto, pressupõe competência, cooperação e despren- 
dimento. Na sociedade atual, o individualismo, a competitividade, a concorrên- 
cia são priorizados e, consequentemente, o desenvolvimento de atividades inte- 
gradas ainda não se constitui em prática comum. 

Durante 20 anos de atividade profissional na Universidade Federal Flumi- 
nense, tanto na área acadêmica (como docente coordenadora de Curso) quanto na 
prática profissional (como bibliotecária e como Diretora do sistema de bibliote- 
cas), pudemos conhecer poucas iniciativas de trabalho em conjunto (professo- 
res/bibliotecários) e, infelizmente, todas decorrentes de iniciativas pessoais, não 
se constituindo em prática comum e duradoura. 

Neste trabalho, pretendemos discutir a questão da formação do bibliotecá- 
rio e sugerir algumas ações que, se efetivadas, poderiam, talvez, contribuir para 
mudanças na formação do profissional bibliotecário que atua na Universidade, 
visando à integração da atividade acadêmica com a prática profissional na área 
de informação. 

2 INTEGRAÇÃO DE DOCENTES/ PESQUISADORES/ BIBLIOTECÁRIOS 

Discutir as formas de integração entre docentes/ pesquisadores e profissio- 
nais das bibliotecas universitárias exige que se reflita, primeiramente, sobre a 
aceitação do papel de cada profissional na Universidade. Contudo, na maioria 
das lES, parece haver ainda muito preconceito e/ou discriminações generalizadas 
nas relações entre seus diferentes profissionais. 

Já é passada a hora, portanto, de se buscar e/ou criar estratégias que viabi- 
lizem um entendimento de alto nível capaz de selar a cooperação, de forma con- 
sistente, entre professores/ pesquisadores e bibliotecários. 

A inclusão desse tema neste Seminário é motivo de esperança de mudan- 
ças estruturais nas relações biblioteca/ vida acadêmica . A aplicação de verdadei- 
ros princípios democráticos nas relações entre docentes e bibliotecários propicia- 
riam em trabalho integrado que é imprescindível para que o ensino universitário 
alcance os seus objetivos. 

Na prática, a introdução do trabalho em grupo no ensino formal se transfor- 
mou em divisão de tarefas e não se priorizou a dicussão do COLETIVO. As vanta- 
gens do trabalho em grupo - conhecer e entender a diversidade, participar de tro- 
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cas de experiências e de vivências etc. - talvez, até hoje, não tenham sido assimi- 
ladas. 

Assim, tem sido também, na Universidade, bastante difícil o desenvolvi- 
mento de ações integradas. Isso se deve, certamente à questão da vaidade, da fal- 
ta de humildade para assumir a ausência de conhecimento, enfim, à famosa 
"guerra das estrelas" no meio acadêmico. 

Além da importância da aceitação do trabalho integrado entre professores/ 
pesquisadores/bibliotecários, é necessário um trabalho intenso para que os bi- 
bliotecários suas atividades além dos limites físicos da biblioteca. Certamente, 
este discurso já está se tomando cansativo, mas ainda é preciso dizer que a prá- 
tica tem mostrado que a maioria dos profissionais, por motivos ainda não pesqui- 
sados, prefere ficar distante da comunidade acadêmica. 

As iniciativas e posturas positivas ainda se constituem em exceção, no qua- 
dro geral das bibliotecas universitárias. 

Na maioria das vezes, o profissional bibliotecário em seu zelo técnico se es- 
quece do aspecto humano da Biblioteconomia. 

Talvez, por considerá-la menos subjetiva e sujeita a erros, opta pela técnica 
em detrimento da perspectiva humanista, que requer mais profundidade e cora- 
gem. Tal postura tem determinado a protelação das soluções mais urgentes dos 
problemas no contexto das bibliotecas das lES, ou seja, é o famoso discurso re- 
velador das prioridades do profissional: " Não tenho tempo para conhecer o que 
está acontecendo na Universidade; que cursos estão sendo criados, que novas 
pesquisas estão sendo iniciadas, que convênios estão sendo assinados etc. 

Esta concepção, a nosso ver, é tão nefasta quanto a falsa concepção do hu- 
manismo que vê na técnica e na tecnologia as razões de todos os males, deixan- 
do de perceber o óbvio: que humanismo e tecnologia não se excluem. Perdendo 
ambas a dimensão da totalidade, a cada dia, conseguem aprofundar o abismo en- 
tre os diferentes segmentos da Universidade. 

Observamos que, de um modo geral, os bibliotecários, quase sempre bons 
técnicos, talvez pela ingenuidade, deixam-se levar pela tentação tecnicista (miti- 
ficação da técnica) e, em nome do que chamam "necessidade de não perder tem- 
po , tentam verticalmente, enquadrar os comportamentos dos usuários da infor- 
mação e os seus próprios por técnicas que os substituam tanto uns quanto outros. 

Em decorrência da acriticidade, não veem a questão do uso da informação 
na Universidade em sua totalidade e parecem desconhecer que "Não há técnica 
neutra que possa ser transplantada de um contexto a outro. A alienação do pro- 
fissional não lhe permite perceber esta obviedade" . (Freire, 1979, p.24) 

A alienação geralmente produz uma timidez, uma insegurança, um medo de 
correr o risco da aventura de criar. Daí o profissional alienado, inseguro é frusta- 
do ater-se mais à forma que ao conteúdo, ver as coisas mas não buscar a sua es- 
sência. (Freire, 1979. p.25) 
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Estamos convencidos de que o momento exige que os profissionais biblio- 
tecários reflitam seriamente sobre sua realidade. O seu comprometimento com os 
objetivos da Universidade favorecerá, a médio prazo, a alteração e até mesmo o 
desaparecimento dos preconceitos existentes, propiciando uma verdadeira inte- 
ração entre os profissionais da Universidade. 

3 CONTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA 

A Biblioteconomia deve ser vista, no processo total de comunicação da so- 
ciedade, como um elemento auxiliar, no sentido de que ela pode estar relaciona- 
da a uma variedade de disciplinas e/ou áreas do conhecimento. 

Considerando que a Universidade deve capacitar os estudantes com estímu- 
los intelectuais e treinamento prático, defendemos uma formação que possibili- 
te a compreensão dos processos globais e a intervenção ativa no sentido da trans- 
formação desses processos. 

E imprescindível que, nas Universidades, se proponham discussões com a 
participação das diferentes áreas para repensar os cursos de formação dos profis- 
sionais da área de informação. 

Os cursos de Biblioteconomia estão, regra geral, produzindo profissionais 
especializados em processos técnicos, porém pouco familiarizados com a reali- 
dade social, com os problemas da cultura e da pesquisa. A excessiva preocupa- 
ção com a tecnologia está sendo cada vez mais danosa para a Biblioteconomia. 
Tecnologia avançada hoje faz parte da vida de todos os profissionais, mas tec- 
nologia não é parte essencial das profissões. "E particularmente importante aban- 
donar a distinção artificial que se desenvolveu entre formatos impressos em pa- 
pel e recursos em forma magnética", (Lancaster, 1989, p.5) 

É necessário considerar que a expectativa da comunidade universitária em 
relação ao bibliotecário é que ele seja um eficiente profissional de apoio e para 
que esta expectativa não seja frustrada ele deve acompanhar atentamente cada 
passo daquele que precisa de informação. 

A reflexão e a prática são importantes em qualquer programa de ensino, mas 
é especialmente vital na Educação daqueles profissionais para os quais as mu- 
danças são mais constantes, como, em particular, na dos bibliotecários. 

A V responsabilidade de um profissional é conhecer-se como tal, e para is- 
so, saber em profundidade em que consiste a sua profissão, isto é, que tipo de 
profissão é e que diferenças existem em relação a outras profissões. 

Em todas as profissões há elementos que as distinguem umas das outras e 
que podem derivar do conteúdo intelectual da disciplina, da tecnologia, de sua 
prática, da responsabilidade que a sociedade nela deposita. A profissão pode ser 
definida em termos de todas ou algumas combinações disso. (Shera, 1972, 
p.350). 
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A Biblioteconomia tem sido pouco dada à interpretação profissional. Por 
gerações, a Bibliotecomia tem aceito a responsabilidade social de custódia dos 
registros do conhecimento, utilizando procedimentos tradicionais para organiza- 
ção desses registros. (Shera, 1972, p. 359). A renovação da formação do biblio- 
tecário nãp precisa implicar mudança curricular. O último curriculo mínimo 
aprovado pelo Conselho Federal de Educação contempla todas as matérias que 
consideramos necessárias à formação do bibliotecário que se faz urgente, a nos- 
so ver, é a reestruturação dos currículos plenos e dos métodos de ensino. 

Em contraste com a transmissão vertical de conhecimentos, deve-se priori- 
zar a troca de informações através de questionamentos, exploração e pesquisa, ou 
seja, criar situações de apredizagem. A Biblioteconomia deve buscar a sua trans- 
formação a partir da prática refletida propiciar ao estudante, durante a sua forma- 
ção, conhecimentos sobre história das idéias, sociologia do conhecimento, estru- 
tura da pesquisa e não meramente em alguma área específica mas em termos 
históricos e culturais amplos, a fim de que a prática seja consistentemente refle- 
tida e, em conseqüência, permeável a mudanças necessárias. 

Torna-se, pois, indispensável: 
- Expor o estudante a experiências práticas onde eles possam desenvolver 

um programa de trabalho e estudo supervisionados que possibilite orientar expe- 
riências com instrução em sala de aula. A discussão de um problema particular, 
a partir de uma situação de trabalho que o estudante tenha vivenciado, é talvez a 
melhor forma de prepará-lo para a ação profissional - PRÁTICA REFLE- 
XÃO PRÁTICA; 

- Encorajar os contatos formais e informais dos estudantes com os departa- 
mentos e cursos da Universidade para garantir que eles não permitam que acon- 
teça na prática, o distanciamento da vida acadêmica. 

Devem ser também priorizados: os aspectos técnicos da prática profissional 
(a seleção e aquisição, a organização e interpretação das coleções, a biblioteca 
como organização administrativa e operacional) a mudança nos conceitos de ser- 
viços a serem oferecidos e o significado da avaliação dos resultados. 

Tudo isso deve ser ensinado em correlação com os princípios gerais para 
que ele obtenha um genuíno conhecimento da prática profissional e não mera- 
mente da aplicação de uma técnica. 

Discutimos, primeiramente, a questão da formação do bibliotecário, porque 
acreditamos que, sem uma mudança substancial nos cursos de formação profis- 
sional, a cada dia se toma mais difícil a ação da biblioteca universitária como 
parte integrante da Universidade. A mudança que preconizamos está fundamen- 
tada na rediscussão e redefinição de princípios e na inversão da atual carga horá- 
ria destinada a diciplinas técnicas, ou seja, que se destinem 60% da carga horá- 
ria dos cursos para disciplinas de formação geral, humanística. Como afirma 
Shera "o sucesso dos antigos bibliotecários estava no forte embasamento que tra- 
ziam, uma formação básica clássica que dava a eles quase que inconscientemen- 
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te um bom senso sobre o seu papel na Universidade", e, 40% para o aprendiza- 
do das técnicas que são mutáveis e dependentes dos avanços tecnológicos. 

Paralelamente, faz-se necessária uma ação conjunta (professores do Curso 
de Biblioteconomia/diretores dos Sistemas de Bibliotecas/bibliotecários) para o 
desenvolvimento de programas de educação permanente para os bibliotecários 
da Universidade. 

A partir da transformação do perfil do bibliotecário que atua na Universida- 
de é que se tomará possível o desenvolvimento de programas de educação per- 
manente nas bibliotecas universitárias. 

4 CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS DAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DOCENTE 

Uma biblioteca que nada cria, nada propõe, de nada participa não é capaz 
de se estabelecer como parte integrante da Universidade. Pode até ser funcional- 
mente aceitável, mas duvida-se que estimule nos seus usuários o conhecimento 
do seu papel. (Souza, 1993, p.ll). 

Esta afirmação parece refletir a atuação da maioria das bibliotecas univer- 
sitárias no Brasil, onde a ação dos bibliotecários e, conseqüentemente, da Biblio- 
teca está sendo obscurecida por detalhes e por uma preocupação excessiva com 
os meios em detrimento dos fins. 

Para que se efetive uma contribuição às práticas docentes é fundamental 
que os profissionais que atuam nas bibliotecas da Universidade sejam capazes de 
relacionar os meios com os fins e de entender que meios e fins não são entidades 
estáticas mas que mudam conforme as circunstâncias e que interagem entre si. 

No mundo contemporâneo de rápidas e drásticas mudanças, o homem não 
vive toda a sua vida no mundo em que nasceu, assim como não trabalha duran- 
te toda a sua vida no mesmo ambiente. (Shera, 1972, p.348). Assim, também o 
bibliotecário não pode continuar acreditando no uso padrão e inflexível de ins- 
trumentais como: sistemas de classificação ou listas de cabeçalho de assunto ou 
lista básica de obras de referência ou um corpo universal de operações técnicas. 

É fundamental o conhecimento dos usos, e, conseqüentemente, dos usuários 
da informação, ou seja, é fundamental conhecer as pessoas, as várias coisas que 
as pessoas fazem e nas várias formas com as quais fazemos as coisas, as idéias 
ou informações que geram e transmitem. (Shera, 1972, p.361). 

E necessário que o bibliotecário analise as necessidades dos diferentes seg- 
mentos da comunidade acadêmica e que adapte ou crie procedimentos com base 
nos princípios estabelecidos pela Biblioteconomia. 

Em relação a sua postura profissional, o bibliotecário precisa ser mais re- 
ceptivo à avaliação externa e buscar eliminar o distanciamento da realidade que 
o circunda. 
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Se conseguirmos modificar, através do redirecionamento da formação pro- 
fissional e do estabelecimento de programas de educação contínua para os biblio- 
tecários, a ação das bibliotecas, com certeza elas poderão constituir-se em verda- 
deiros laboratórios de apredizagem. 

Espera-se que os bibliotecários não só organizem e façam circular os mais 
variados tipos de documentos como também, trabalhem com a informação no 
seu sentido mais amplo, buscando entender o processo de produção, registro e 
disseminação da informação nas áreas nas quais atuam, a partir de um contato 
mais próximo e mais efetivo com os profissionais daquelas áreas. 

O bibliotecário deve integrar-se à comunidade e atuar como agente catali- 
zador da produção e do consumo da informação nas diferentes áreas do conheci- 
mento. Assim, as bibliotecas passariam a constituir-se efetivamente em espaço de 
informação (divulgação e consumo), de convivência (discussão, troca de expe- 
riências e informação) e de criação (fermentação de novas idéias/produção do co- 
nhecimento). (Milanese, 1989, p. 184). 

Afinal a "Universidade foi feita para formar homens contestadores. Dito de 
outra maneira, um homem de quarenta e cinco anos deveria saber que as idéias 
sobre as quais ele se formou, depois de haver contestado aquelas das pessoas que 
o instruíram e o ajudaram, serão contestadas, por sua vez dentro de cinco anos 
por aqueles c^ue ele próprio instruiu e que lhes dirão: Não é mais assim, é outra 
coisa agora. É esse, no fundo o primeiro sinal de envelhecimento. Isso ocorre en- 
tre os trinta e cinco e os quarenta anos. Mas se depois de se ter dito o que se ti- 
nha a dizer, aprende-se a contestar junto com os outros, então pode-se prolongar 
um pouco sua idade madura, sua vida útil". (Sartre, 1968). 

5 CONCLUSÃO 

A questão da integração da Biblioteca na vida acadêmica é fundamental pa- 
ra o fortalecimento dos profissionais da área de informação, que têm dentro da 
Universidade um grande campo de atuação ainda não ocupado. Por exemplo, as 
definições de políticas de produção, registro e disseminação de informações na 
Universidade deveriam contar com a participação de profissionais da área de in- 
formação em um trabalho integrado com outros profisionais. Contudo, para que 
isso se tome realidade, é necessário mudanças profundas na formação e ação des- 
ses profissionais. 

Dentre as ações que podem ser implementadas, destacamos o desenvolvi- 
mento de atividades que: 

a) visem incentivar o professor — considerando o seu alto índice de influên- 
cia na formação dos alunos — a utilizar e fazer com que sejam utilizados os re- 
cursos disponíveis nas bibliotecas ; 
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b) visem maior integração das bibliotecas com os departamentos de ensi- 
no, coordenações de cursos e pró-reitorias; 

c) favoreçam encontros entre professores e bibliotecários, para a indicação 
das melhores estratégias de trabalho que propiciem e utilização mais efetiva da 
biblioteca tanto como um centro de informação quanto de recursos que conduz 
ao objetivo máximo da educação — o desenvolvimento do aluno como um indi- 
víduo autocondutor de sua aprendizagem. 

ABSTRACT 

This study outlines how hard it is to promote the integration of the teachers 
researchers end the Brazilian Academic Libraries. It is also discussed the courses 
in librarianship contribution to improve the human resources performance in aca- 
demic libraries. 
Key words: Academic Libraries; Integration; Academic Community 
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INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA COM A PRÁTICA 
PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMAÇÕES 

Solange PutUel Mostafa 
(ANCIB) 

Discute a relação entre teoria e prática através de alguns exemplos da físi- 
ca, química e biologia onde a aplicação dos princípios científicos se deu muito 
tempo depois das descobertas teóricas; com isso pretende-se evidenciar a dupla 
articulação entre essas instâncias para afastar o preconceito que a teoria tem da 
prática bem como o preconceito que a prática nutre pela teoria. Pesquisar é uma 
forma de reunir informações para, a partir daí, criar novos conceitos e, portanto, 
novas realidades. Pesquisar é teorizar. Teorizar é conceituar. Conceituar é se afas- 
tar do preconceito. Teoria sem prática não existe (é preconceito). Prática sem teo- 
ria é repetição. A questão discutível, então, passa a ser a adequação da distância 
entre essas duas instâncias. Pois a distância é legitima e necessária. Apenas não 
pode ser tal que impossibilite a relação. Do contrário, a prática seria já teoria e 
vice-versa. Algumas possibilidades e impossibilidades são pensadas para a área 
de informação. Outra coisa é o ensino desta relação. Cabe perguntar: o ensino no 
Brasil tem sido teórico ou prático? Ensina-se princípios ou aplicações ou ambos? 
A extensão dos currículos brasileiros com 2500 horas em tópicos que se esten- 
dem em I, II e III já levanta suspeitas quanto a ênfase em aplicações mais do que 
em príncípios, o que a rigor, paradoxalmente, limita as aplicações. 

Palavras-chave: Bibliotecário - Atividade acadêmica; Bibliotecário - Formação 
profissional. 
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INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA E 

A PRÁTICA PROFISSIONAL 

Marlene de Oliveira 
CNPq 

Pode-se dizer, grosso modo, que a ciência da informação soma duas instân- 
cias a saber: 

- o campo profissional; 
- o campo de formação acadêmica; 
O campo profissional engloba o exercício das habilitaçõs convencionais e 

de novas práticas profissionais que aos poucos vão se formalizando. 
Os perfis desse campo são formados basicamente pelas 30 escolas de gra- 

duação em biblioteconomia existentes no País. 
O campo de formação acadêmica responsabiliza-se pela preparação de re- 

cursos humanos qualificados para as atividades de coleta, tratamento e dissemi- 
nação da informação. Assim como para o gerenciamento de serviços e confecção 
de produtos de informação tanto para a criação de uma infra-estrutura de infor- 
mação em Ciência e Tecnologia como para atender as demandas gerais do mer- 
cado e do sistema de pesquisa em Ciência e Tecnologia . 

Para atender esse campo específico a área conta com 6 programas de pós- 
graduação que abrigam 6 cursos de mestrado e 2 de doutorado. 

No que diz respeito a formação de perfis específicos, os 6 cursos de mestra- 
do apresentam um desempenho quantitativo considerável. Até 1992 titularam-se 
naqueles progamas mais de 340 mestres. 

No entanto, no que diz respeito à formação de pesquisadores a área ressen- 
te-se com a carência de doutores. Do total de mestres formados apenas cerca de 
10% exercem hoje atividades acadêmicas nos cursos de pós-graduação, com ti- 
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tulação de doutor. Por isso a ciência da informação enfrenta hoje dificuldades de 
repor as vagas de professores aposentados com doutores. 

Além da carência de pesquisadores/doutores percebe-se também problemas 
quanto ao direcionamento da pesquisa. 

Quando se observa a demanda de financiamento à pesquisa e as linhas de 
pesquisas dos cursos de pós-graduação percebe-se um significativo distancia- 
mento entre pesquisa acadêmica e prática profissional. 

A primeira tentativa de reflexão sobre o problema remete-nos às teorias que 
sustentam tanto os estudos de formação profissional quanto às que embasam a 
investigação científica. 

Ao adotar novos paradigmas como as teorias oriundas da cibernética área 
mergulhou em buscas intermináveis de apreensão de seu novo objeto de pesqui- 
sa - a informação - que também lhe deu nova denominação. Os avanços tecnoló- 
gicos que permitem acesso a informação à distância, de maneira eficiente, dimi- 
nuiu a importância da biblioteca, até então ponto central dos estudos na área foi 
parcialmente relegado enquanto arena de investigação científica. 

Essas teorias ou melhor dizendo, paradigmas passaram a conviver desde 
então, mas numa situação de conflito, sem que nenhum dos dois obtivesse ga- 
nhos efetivos. 

A realidade enfrentada pela área no limiar do ano 2000 é de uma demanda 
constante e crescente de profissionais cada vez mais especializados, em informa- 
ção tecnológica, informação para negócios etc. Desafio que a ciência da informa- 
ção não consegue responder e tampouco apresenta soluções quer teóricas quer 
políticas para os órgãos que preservam a cultura nacional, bibliotecas univesitá- 
rias, públicas, arquivos etc. 

Este panorama da ciência da informação, mesmo em ligeiras pinceladas 
aponta para algumas indagações importantes: 

A formação profissional piorou de qualidade por causa de uma indefinição de ob- 
jetivos? será que hoje não se formam nem bons bibliotecários nem cientistas da 
informação competentes para o mercado de trabalho? 

Problemas de indexação, recuperação de informações ou documentos enfrenta- 
dos no cotidiano das bibliotecas não se beneficiam dos trabalhos de pesquisa? 

Palavras-chave: Bibliotecário - Atividade acadêmica; Bibliotecário - Formação 
profissional. 
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PÓLOS TECNOLÓGICOS E BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: 

UM NOVO DESAFIO PARA OS BIBLIOTECÁRIOS? 

Kátia M. Lemos Montalli 
Professora da Escola de Biblioteconomia da UFMG 

As empresas integrantes de Pólos Tecnológicos fabricam produtos de base 
tecnológica. Geralmente seus proprietários e/ou técnicos são ex-alunos das uni- 
versidades/instituições de ensino superior que integram esses Pólos Tecnológi- 
cos. O artigo discute o papel das Bibliotecas Universitárias e de instituições de 
ensino superior localizadas nesses pólos, junto a essas empresas; discute também 
os tipos de serviços de informação adequados a esse ambiente, custos desses ser- 
viços e a questão da capacitação de pessoal nessa área. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias - Serviços de informação; Bibliotecas 
universitárias - Capacitação de pessoal. 
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1.3 AÇÕES INTEGRADORAS DA UNIVERSIDADE E 

ENSINO DE r E 2° GRAUS 
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AÇÕES INTEGRADORAS DA UNIVERSIDADE E 
ENSINO DE 1° E 2° GRAU 

Ezequiel Theodoro da Silva 
Faculdade de Educação - UNÍCAMP 

O horizonte desta discusão parece estar mais voltado para as regiões da ne- 
cessidade e da possibilidade do que para a da existência concreta de experiên- 
cias. Quer dizer; no território nacional, em termos gerais, inexistem sistemas que 
integrem organicamente as bibliotecas universitárias às práticas de ensino-apren- 
dizagem das escolas de 1° e 2° grau. É exatamente essa inexistência ou, no má- 
ximo, raridade de relações sistemáticas e orgânicas entre os diferentes graus de 
escolaridade e, mais especificamente, entre as fases de vivência do processo de 
leitura em bibliotecas escolares que acentua os rumos do necessário e do possí- 
vel às questões específicas deste fórum. 

Um dado da realidade que me parece irrefutável na esfera da biblioteco- 
nomia brasileira diz respeito à desigualdade brutal entre os acervos e os servi- 
ços bibliotecários nos três níveis de ensino. Pode ser afirmado que na grande 
maioria das escolas de 1° e 2° grau são raras as bibliotecas que possam fazer jus 
ao nome; são, em verdade, "arremedos de bibliotecas", com disfunções gravís- 
simas em termos de estrutura e serviços. No âmbito das faculdades e universi- 
dades, acervos mais ricos e serviços mais dinâmicos já se fazem presentes, ain- 
da que a parte pedagógica seja encaminhada nos moldes do chamado "ensino 
giz-e-lousa". 

Este um problema real do sistema escolar brasileiro: a baixa (ou nula) par- 
ticipação da biblioteca nas decisões pedagógicas do processo de ensino-aprendi- 
zagem. De fato, as bibliotecas, neste país, jamais funcionaram como "centro" 
desse processo ou até mesmo como um "apêndice" significativo ou de maior des- 
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taque/repercussãoí Daí, geralmente as bibliotecas universitárias transformaram- 
se, de verdade, no último reduto para uma vivência concreta de estudo e pesqui- 
sa num espaço identificável como sendo o de uma biblioteca. |[ 

Veja-se, nessa situação, uma lamentável inversão no que se refere à educa- 
ção de leitores. Isto é: a escolaridade básica muitas vezes não possibilita uma ex- 
periência - real e objetiva, - do mundo da biblioteca, incluindo-se aí aquelas prá- 
ticas sócio-culturais que somente podem acontecer dentro das fronteiras desse 
mundo. E caso esta experiência não for conseguida pelo estudante no 3° grau, en- 
tão é bem provável que o leitor fique perdido para sempre no que se refere ao uso 
assíduo de bibliotecas em sua vida. 

Em termos gerais e sempre lembrando que existem muitas exceções à regra, 
as bibliotecas universitárias conseguiram construir e assentar acervos e serviços 
mais à altura das necessidades de leitura dos estudantes que nelas adentram. Daí 
se pensar numa integração com as escolas de T e 2° grau, tendo como horizonte 
o enraizamento contínuo de hábitos de leitura bem como a própria construção da 
indentidade da biblioteca por parte de seus usuários. 

Tendo em mira essa necessidade e delineado o horizonte da possibilidade, 
ficam sugeridas duas perguntas básicas para discussão neste painel: 

(1) Considerando a fragmentação existente entre os níveis de escolaridade 
do sistema educacional brasileiro, de que forma(s) a biblioteca universitária 
pode se debruçar nas necessidades das escolas de 1° e 2° grau sem que os 
seus próprios serviços fiquem descaracterizados e/ou prejudicados? 

(2) Para quem especificamente a biblioteca universitária deve voltar as suas 
ações no sentido de conseguir uma globalização na esfera da formação do 
leitor e da promoção da leitura? Que condições devem ser garantidas no 
sentido de conseguir resultados duradouros através dessas ações? 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Ensino de 1° e 2° graus; Formação 
do leitor. 
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INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO 

uma contribuição ao debate sobre as ações integradoras da 
universidade e ensino de 1° e 2° graus 

Vem Silvia Marão Bemquet 
Professsora Titular da Faculdade de Biblioteconomia da 

PUCCAMP; Campinas, SP 

Pela Constituição Brasileira (Art. 207) e em todo discurso oficial temos em 
nosso país que as univesidades gozam de autonomia didático-científica, adminis- 
trativa e de gestão financeira e patrimonial, bem como obedecem elas ao princí- 
pio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extenção. Sabemos nós que na 
prática, nem uma coisa nem outra acontece na grande maioria das instituições, 
até porque questões básicas envolvidas nestas disposições não estão claramente 
definidas dentro do nosso contexto. 

O que se entende por univesidade? Quais seriam os seus compromissos 
fundamentais? O que está sendo ententendido como pesquisa? Podemos consi- 
derar universidade uma instituição que não faz pesquisa? E a extensão? É papel 
da universidade a prestação de serviço? Deve ser ela assistencialista, conside- 
rando apenas as demandas sociais mais imediatas? Como se efetiva a autono- 
mia? O que entendemos realmente por autonomia? Autonomia em relação a 
quem? Deve ela prestar contas ao Estado ou instituição mantedora? À sua co- 
munidade interna? A sociedade? 

Essas e outras questões levam à dificuldade da universidade brasileira se 
definir como instituição e, consequentemente, à dificuldade em definir também 
a forma de sua relação com a sociedade. O que se sabe hoje é que essa relação 
é importante. Com respeito à autonomia, por exemplo, está claro que esta não 
será uma concessão governamental, mas sim algo a ser conquistado e que está 
fortemente condicionada ao reconhecimento da sua competência e do seu valor 
pela sociedade. 
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Enquanto instituição social que se propõe transformadora, a universidade 
terá sua autonomia garantida na medida em que se comprometer com questões 
sociais relevantes. Além do aspecto da autonomia, a Universidade propõe tam- 
bém aproximar-se da sociedade pelas suas funções básicas de pesquisa, ensino e 
extensão. Em nenhuma dessas áreas, faz sentido ser desenvolvida alguma ativi- 
dade isolada da sociedade ou das relações sociais que a orientam. O significado 
pleno do trabalho acadêmico está, em última instância, na relação com o meio 
exterior; o lema é melhorar a qualidade de vida e o bem estar do homem, como 
também buscar soluções para os problemas sociais. 

Essa dimensão maior tem que ser levada em conta quando refletimos sobre 
as possíveis alternativas de ação para a biblioteca universitária junto à sua co- 
munidade externa. Mais importante, no entanto, é a compreenção exata do seu 
papel dentro da própria instituição e do que dela espera a comunidade universi- 
tária. Assim como as pessoas, as instituições são únicas e, via de regra, encon- 
tram formas específicas de responderem aos desafios e demandas que lhe são 
propostos pela sociedade. Isso fica evidente na proposta pedagógica, no perfil e 
no projeto institucional (nem sempre explicitado) de cada universidade brasilei- 
ra. 

Até que ponto a biblioteca universitária participa e contribui para o avanço 
desse projeto? Até que ponto ela conhece e desenvolve seu trabalho de forma ar- 
ticulada com as políticas e programas considerados prioritários pela sua univer- 
sidade? 

Na medida em que conhece a política que norteia as atividades de extensão 
de sua universidade, a biblioteca universitária passa a ter maior clareza quanto às 
possibilidades de trabalho conjunto com as escolas de 1° e 2° graus de sua cida- 
de ou região. Na PUCCAMP, após vários debates e reflexões nos últimos anos, 
ficou definido que as atividades de extensão devem nortear-se pela articulação 
das práticas de ensino e pesquisa com o meio social externo. Sentiu-se necessi- 
dade de discernir entre prestação de serviços (assessorias, consultorias, etc.) ati- 
vidades assistencialistas (geralmente junto às classes mais desfavorecidas e bus- 
cando sanar a omissão do Estado) e atividades de extensão propriamente ditas. 
Nesta perspectiva, a extensão é colocada como um dispositivo de interação efe- 
tiva entre a universidade e a sociedade norteada, não apenas pela demanda, mas 
também pela necessidade de elaboração de novos conhecimentos, de forma que 
ela possa gerar pesquisas e retroalimentar o ensino. Para que os serviços even- 
tualmente prestados pela universidade possam ser caracterizados como prática de 
extensão, devem necessariamente vincular-se ao ensino e/ou à pesquisa. 

É de todos conhecida a situação precária em que se encontram nossas esco- 
las de r e 2° graus. As licenciaturas, cursos de formação de professores, também 
estão em crise. Há muito o que fazer dentro desse quadro. A responsabilidade 
maior da universidade é na formação de professores competentes e capazes de 
desenvolver um trabalho de qualidade junto às escolas, bem como a formação de 
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bibliotecários capazes de entender a dimensão específica e o papel que a biblio- 
teca possa ter nesse nível de ensino. 

Outras ações podem ser desenvolvidas bilateralmente e visando o cresci- 
mento mútuo. Nessa interação, as universidades e bibliotecas universitárias de- 
vem estar alertas em não assumirem para si responsabilidades que são de todo o 
sistema educacional e que viriam fragilizar, ao invés de fortalecer, o sistema edu- 
cacional básico. 

Entendemos ser este debate oportuno. As idéias aqui apresentadas não são 
conclusivas, apenas colocam algumas questões para a discussão. 

Palavras-chave: Universidade; Ensino de 1° e 2° graus; Bibliotecas universitá- 
rias. 
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1.4 INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS: EFEITO 

MULTIPLICADOR PARA OS USUÁRIOS 
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INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DAS BIBLIOTECAS 

BRASILEIRAS NA BUSCA E OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO: 
um desafio de muitas décadas 

Rosaly Favero Krzyzanowski 
Diretora Técnica do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Visão histórica das iniciativas de trabalho bibliotecário compartilhado no 
Brasil a partir da década de 50, com vistas à otimização do controle e disponibi- 
lidade da informação. 

Palavras-Chave: Compartilhamento; Interação; Integração; Sistema de informa- 
ção; Redes de informação; Catálogos coletivos; Comutação bi- 
bliográfica. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento exponencial da informação técnico-científica internacional, 
a partir da década de 60, tem compelido os profissionais da área da informação 
a buscarem recursos para melhoria tantos dos meios de controle bibliográfico, 
quanto da disponibilidade dos documentos aos seus pesquisadores, de forma ágil 
e abrangente. 

O compartilhamento dos serviços bibliotecários, inicialmente entre biblio- 
tecas e, na atualidade, também entre sistemas e redes de informação, vem sendo 
um desses recursos facilitadores da localização e obtenção dos documentos, uti- 
lizando, para tanto, instrumentos como catálagos coletivos, bibliografias, bases 
de dados bibliográficos, entre outros, em combinação com novas tecnologias de 
armazenamento e comunicação de dados. 

A exemplo disto, temos observado uma evolução crescente no Brasil, junto 
à área da informação técnico-científica, passando dos meios tradicionais para re- 
cursos informatizados, levando à implementação de experiências felizes de inte- 
ração bibliotecária. 

As bases de dados neste contexto, vêm sendo elementos-chave para o con- 
trole de informação, permitindo a sua disseminação e intercâmbio. Bases online 
e em CD-ROM tornam-se cada vez mais disponíveis. Extensas redes de comuni- 
cação, como conseqüência, são criadas para o acesso e interligação dessas bases, 
sempre no intuito de identificação e localização, para posterior obtenção de do- 
cumentos primários. 

Vale lembrar, nesse momento, que o sucesso dos empreendimentos atuais 
têm como reflexo os esforços iniciados há décadas anteriores, alguns dos quais 
são destacados a seguir. 

2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 

2.1 Década de 50 

Em 1954, por decreto federal n°. 35.124, foi criado o IBBD - Instituto 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (Castro, 1985), atual IBICT - 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que deu início a 
projetos de serviços cooperativos básicos, incluindo o fornecimento de cópias 
reprográficas às bibliotecas brasileiras e estrangeiras e, diretamente a pesquisa- 
dores, constituindo um trabalho pioneiro na época, em âmbito nacional. Iniciou, 
também, a compilação e disseminação de bibliografias brasileiras, nas diversas 
áreas de conhecimento, com a contribuição das bibliotecas universitárias e es- 
pecializadas. 
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Ainda, em 1954, contou-se com a instalação oficial do Catálogo Coletivo 
de Livros do Estado de São Paulo, na Universidade de São Paulo, por iniciativa 
da Reitoria da USP e com apoio do Governo do Estado (Cunha, 1958). 

Durante esse período, foi mantida a sua atualização e a prestação de servi- 
ços aos usuários, contando hoje com 106 bibliotecas participantes ( Dl Francis- 
co, 1989), com aproximadamente 1.390.000 entradas de monografias e 28.000 
entradas de eventos. Atende cerca de 16.000 solicitações por ano, provenientes 
de consultas pessoais e de instituições privadas e governamentais do País e do 
Exterior. 

Com o apoio financeiro da FAPESP, esse Catálogo está em fase de informa- 
tização, com o intuito de ampliar as possibilidades de participações e promover 
maior facilidade de disseminação e acesso às informações bibliográficas 
(USP/SIBi/DT,1994). 

2.2 Década de 60 

Na década de 60, novas iniciativas em algumas áreas de assunto foram 
surgindo. Em 1967, foi criada em São Paulo a BIREME ( Biblioteca Regional 
de Medicina, hoje "Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde", ligada à OPAS/OMS) que, através de consórcios com bi- 
bliotecas de Universidades e alguns centros de documentação da área de Saú- 
de, desenvolveram um notável trabalho cooperativo, objetivando naquela épo- 
ca o fortalecimento dos acervos dás bibliotecas dessa área, estimulando e dando 
suporte ao intercâmbio de informações, através do serviço de cópias de artigos 
científicos e promovendo treinamento profissional bibliotecário. Este esforço 
cooperativo deu origem à "Rede Brasileira de Informação de Ciência da Saú- 
de"(Zaher,1993). 

2.3 Década de 70 

Experiências de outras instituições, nas suas respectivas áreas, permitiram a 
consolidação dos serviços cooperativos, operando de forma sistêmica. Como al- 
guns exemplos, pode-se citar o trabalho da EMBRAPA e da BINAGRI, na área 
de agricultura, da BICENGE, na área de engenharia e do CIN/CNEN, na área de 
informações nucleares. 

2.4 Década de 80 

A década de 80, caracterizada pela crise econômica em todos os setores do 
País, levou a restrições orçamentárias que interferiram diretamente nas aquisi- 
ções de material bibliográfico, demandando um esforço na busca de procedimen- 
tos de interação pelos vários segmentos existentes na área da informação. 
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Deve-se mencionar, com destaque, o Programa de Comutação Bibliográfi- 
ca - COMUT, criado no ano de 1980, sob a responsabilidade da CAPES, através 
da portaria 456 de 05.08.1980, do Ministério da Educação (Miranda, 1985). 

Esse Programa vem envolvendo Bibliotecas Universitárias e Especializa- 
das, por meio de mecanismo eficiente de acesso à informação existente nos seus 
acervos, através da reprodução de documentos (artigos científicos, teses e partes 
de livros). Para tal atendimento, as bibliotecas atualmente participantes do progra- 
ma, se utilizam de outro suporte cooperativo de informação, que é o Catálogo Co- 
letivo Nacional de Periódicos do IBICT, em microfichas e CD-ROM, abrangendo 
o acervo de 704 bibliotecas do País, com 354.484 coleções (IBICT, 1994). 

Sensíveis ao fato da impossibilidade de se manterem isoladas, mesmo com 
todos os recursos informacionais para atender à demanda de seus usuários, as bi- 
bliotecas de Universidades reforçaram a partir dessa década, as iniciativas de tra- 
balho compartilhado, por meio da constituição de sistemas ou redes de informa- 
ção institucionais. Sobressaem-se aqui os esforços pioneiros das Universidades 
Federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Ceará, da 
Paraíba e das Estaduais Paulistas: UNICAMP, UNESP e USP, seguidas das de- 
mais existentes no País. 

Conscientes, ainda, de que a integração de esforços não deveria ficar ape- 
nas nesse nível institucional, o IBICT, a FINEP, e a USP promoveram em 1984, 
na USP, um "Seminário de Bibliotecas Universitárias", para "estabelecer, através 
de refiexão conjunta de equipes de bibliotecas universitárias e agências governa- 
mentais de fomento, critérios que orientassem o planejamento de sistemas de bi- 
bliotecas" (Seminário..., 1984). 

Nesse sentido, foi implantado, em 1986, o Programa Nacional de Bibliote- 
cas Universitárias, o PNBU, junto ao MEC/SESU, em Brasília, com o objetivo 
de formular diretrizes e ações para o desenvolvimento e eficiência da cooperação 
entre bibliotecas (BRASIL/MEC, 1986). 

Dentre essas ações, incluía-se a da automação de bibliotecas, em que se pro- 
punha "desenvolver uma rede de intercâmbio de dados bibliográficos e docu- 
mentários, com um grande banco central para viabilizar serviços de catalogação 
cooperativa, empréstimo, comutação etc." Seguem-se outras ações, em especial 
a adoção do formato IBICT de intercâmbio de registros bibliográficos. 

Dentro dessa filosofia, a Fundação Getulio Vargas, do Rio de Janeiro, foi es- 
colhida como Unidade Central de uma rede de catalogação cooperativa nacional 
- Rede Bibliodata - e seus serviços colocados à disposição das bibliotecas do 
País, que quisessem participar desse processo pioneiro. 

Outro marco importante da década de 80, no Brasil, foi o acesso às bases de 
dados online estrangeiras, via EMBRATEL, por instituições como o IBICT, se- 
guido por outras de pesquisa e ensino, promovendo formas agilizadas de busca 
bibliográfica. Projeta-se, nesse momento, a contribuição da BIREME que tomou 
disponível em sua sede, o acesso às bases de dados MEDLINE e LILACS, via 
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RENPAC - Rede Nacional de Pacotes, da EMBRATEL, oferecendo em um mes- 
mo serviço o acesso à informação nacional e internacional de forma simultânea 
e compatível. 

Em 1988, a BIREME editou com pioneirismo no Brasil, a base de dados 
LILACS em CD-ROM e implantou o COMUT online, demonstrando, mais uma 
vez, o seu empenho, como Centro Coordenador da "Rede Nacional de Informa- 
ção em Ciências da Saúde", no sentido de contribuir para o aprimoramentos dos 
recursos informacionais das bibliotecas cooperantes da Rede, e de facilitar a dis- 
seminação e o uso da informação na área da Saúde. Deve-se destacar que isto, no 
entanto, só foi possível a partir do trabalho integrado desenvolvido com as suas 
bibliotecas cooperantes, co-responsáveis pelo controle bibliográfico da literatura 
da referida área (Zaher, 1993). 

2.5 Década de 90 

A tecnologia de CD-ROM já evoluída internacionalmente, porém só se con- 
cretizou no Brasil a partir dos anos 90, com o fim da reserva de mercado de in- 
formática, possibilitando, entre outros, a entrada de leitoras de CD-ROM no País 
e com elas o acesso local às bases de dados estrangeiros através desse suporte. 

As iniciativas de disseminação de informações implantadas pela BIREME, 
foram seguidas pelo Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de 
Odontologia (em 1991) e Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade 
de Saúde Pública (em 1992), ambas da Universidade de São Paulo, que criaram 
sistemas especializados de informação nas áreas de Saúde Oral e Adminstração 
da Saúde, respectivamente.Tiveram para tanto, o apoio técnico da própria BIRE- 
ME e subsídios da W.K. Kellog Foundation. 

Como resultado desse trabalho, a "Sub-Rede Nacional de Informação em 
Ciências da Saúde Oral" conta hoje com a participação de vinte bibliotecas uni- 
versitárias especializadas na área, distribuídas pelo território brasileiro, captando 
literatura para a base de dados B.B.O. — Bibliografia Brasileira de Odontologia 
e base de dados LILACS. Iniciada em 1970, a B.B.O. passou a integrar o CD- 
ROM da base de dados LILACS em 1993. O mesmo ocorreu com a base de da- 
dos ADSAUDE, coordenada pela Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da 
USR 

O compartilhamento tão pretendido pelos sistemas de informação entre ins- 
tituições tem ainda como outro exemplo, nesta década de 90, a integração das 
três Universidades Estaduais Paulistas (UNESP, UNICAMP e USP), que com o 
apoio técnico da BIREME e subsidiadas pela FAPESP, realizaram a reunião de- 
seus acervos de livros e teses, num catálogo coletivo, em CD-ROM, denomina- 
do "UNIBIBLI" (Mercadante, 1994). Sua edição preliminar, de 1992, esgotou-se 
imediatamente à sua publicação e, neste 8° SNBU, está sendo lançada a sua P 
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edição, atualizada e enriquecida pela inclusão do acervo de periódicos dessas três 
Universidades. 

Em âmbito nacional, é instituído o Projeto ANTARES, inicialmente deno- 
minado SPA (Sistema Público de Acesso a Base de Dados), cujo objetivo é faci- 
litar o acesso aos produtos e serviços de informação técnico-científico.Gerencia- 
do pelo IBCT/CNPq e subvencionado pelo Banco Mundial o Projeto conta para 
o seu funcionamento, com Centros Distribuidores (IBICT, CIN/CNEN, BIRE- 
ME, CENAGRI, FGV) os quais têm por responsabilidade tornar disponível, em 
linha, o acesso a seus bancos de dados pelos postos de serviço da Rede, (através 
da RNP - Rede Nacional de Pesquisa e RENPAC). Encontram-se atualmente em 
fase de instalação 60 postos de serviço, e outros 140 estão sendo selecionados, 
mediante projetos apresentados ao PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvi- 
mento Científico e Tecnológico. Além desses postos, sediados nas principais 
Bibliotecas Universitárias e Centros de Informação e Documentação dopaís, o 
acesso a essa Rede, está aberto também ao setor privado, demais órgãos públi- 
cos, além de usuários individuais (Kuramoto, 1994). 

A grande conquista brasileira, para o compartilhamento da informação, foi, 
no entanto, a introdução das redes de comunicação acadêmica no País, BITNET 
e INTERNET, esta última representada pela RNP - Rede Nacional de Pesquisa, 
a partir de 1991, por iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia /CNPq/Pla- 
no das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A principal atividade da RNP 
desde a sua instalação, tem sido a de implantar uma espinha dorsal de conexões 
atingindo as principais capitais de Estado do País, otimizando a comunicação en- 
tre as diversas instituições governamentais e não governamentais, universidades, 
centros de pesquisa e empresas, dentre outras, com interesse em pesquisa e de- 
senvolvimento científico e tecnológico (BRASIL/MCT: REDE...,1994). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se observou muitos projetos foram desenvolvidos com êxito no Bra- 
sil visando a integração e compartilhamento de recursos bibliográficos. Inicial- 
mente sem a sofisticação proveniente dos recursos tecnológicos e, hoje, inteira- 
mente dependentes das redes de conexão, que permitem obter resultados mais 
ágeis e eficazes no controle e intercâmbio da informação (em níveis institucio- 
nais, interinstitucionais e com abrangência nacional e internacional). Algumas 
dessas iniciativas foram aqui relatadas para evidenciar a dedicação e a atenção 
dos profissionais da área, nesse esforço de criar, de forma compartilhada, condi- 
ções e competências para a implementação de suas atividades. 

Nada mais oportuno é concluir lembrando a previsão feliz de Rubens Bor- 
ba de Moraes, em 1943: "Uma biblioteca a mais não resolve o problema de um 
Centro Cultural. Do que necessitamos é de um sistema de bibliotecas, trabalhan- 
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do em conjunto, umas suprindo as deficiências das outras, cooperando. Estradas 
de ferro construídas a esmo nada adiantam, para o transporte de um país. O que 
é útil é uma rede ferroviária. Pois o que precisamos, no nosso caso, é de uma RE- 
DE BIBLIOTECÁRIA" (Moraes, 1943). 

Esta assertiva nos leva a reflexão de que compartilhar e assumir normas co- 
muns são requisitos essenciais em nossa área, numa ótica de transformação e am- 
pliação do trabalho bibliotecário, para se atingir a satisfação que, isoladamente, 
se torna impraticável dentro do contexto sócio-econômico atual. Faz parte das 
responsabilidades inerentes do profissional da área de informação no mundo mo- 
derno, evitar a desinformação e as iniciativas isoladas, que prejudicam a integra- 
ção e a articulação com outros profissionais, sistemas e redes de informação e, 
consequentemente, restrigem o "efeito multiplicador", um dos elementos essen- 
ciais para garantir aos usuários, maior quantidade e melhor qualidade de infor- 
mação. 

ABSTRACT 

Review of the cooperative library services in Brazil, beginning in the 50s, 
in order to improve information control and availability to users. 

Key words: Resource sharing; Cooperative library services; Information sys- 
tems; Information networks; Union catalogs; Document delivery ser- 
vices. 
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1.5 COOPERAÇÃO NA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 
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CATALOGAÇÃO COOPERATIVA E CATÁLOGO COLETIVO, 
INSTRUMENTOS PARA A AQUISIÇÃO COOPERATIVA 

Luiz Fernando Cysneiros 
Fundação Getulio Vargas 

Os aspectos da catalogação cooperativa como forma de constituição de um 
catálogo coletivo para bibliotecas participantes de uma rede são avaliados bem 
como os problemas de uniformização de autoridades e da descrição bibliográfi- 
ca. A indexação temática é vista como forma de atender aos usuários das biblio- 
tecas, uma forma padrão de pesquisa no catálogo coletivo, sem ser considerada 
como condicionante para um processo de aquisição cooperativa. Uma avaliação 
dos sistemas de encomendas automatizadas também é feita associada as necessi- 

dades de automação das bibliotecas participantes de um processo de aquisição 
cooperativa. Estas bibliotecas tem que ter condições de avaliar seu acervo circu- 

lante como forma de não sobrecarregar os sistemas de empréstimos entre bi- 
bliotecas inerentes à este processo de aquisição. São abordados os aspectos da es- 

pecialização das bibliotecas e a sua evolução a um centro de informações, as 

estatísticas básicas de uso de acervos, para permitir o planejamento do processo 

aquisitivo conjunto, as condições de proximidade geográfica ou de facilidades de 

envio de material por empréstimo entre bibliotecas bem como a necessidade de 

definição e condições mínimas para uma biblioteca participar deste processo. 

Conclui pelo fortalecimento da catalogação cooperativa com o objetivo maior de 
montar um catálogo coletivo abrangente e pela necessidade de estudos para des- 

dobramentos regionais deste catálogo como forma de criar as estruturas para im- 
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plementação de um projeto de aquisição cooperativa, incluindo as normas co- 
muns para planejamento e desenvolvimento de coleções. 

Palavras- chave: Aquisição cooperativa; Catalogação cooperativa. 
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CONVERSÃO RETROSPECTIVA E COOPERAÇÃO NO 
PROCESSAMENTO 

TÉCNICO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS: 

experiência do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP 

Mariânaela Pisoni Zciiuifia 
Biblioteca Ceniral - UNICAMP 

RESUMO 

O surgimento de formatos automatizados de catalogação possibilita a im- 
plementação de catálogos on-line. O formato Catalogação Legível por Computa- 
dor (CALCO) tem facilitado a realização de catalogação automatizada nas bi- 
bliotecas universitárias brasileiras. A conversão retrospectiva possibilita a 
complementação dos catálogos on-line existentes, integrando catálogos manuais 
e automatizados e facilitando, principalmente, o acesso à informação. O software 
OrtoDocs é a tecnologia brasileira de microinformática, que permite a reconver- 
são de catálogos. O Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, após a integração à 
Rede BIBLIODATA/CALCO, parte para a realização da conversão de catálogos, 
recorrendo às inciativas nacionais na área: CALCO e OrtoDocs. 

Palavras-chave: Catalogação automatizada; Catálogos on-line; Conversão 
retrospectiva. 
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1 CATALOGAÇÃO AUTOMATIZADA 

A implementação da catalogação automatizada deve-se ao surgimento de 
formatos para catalogação em computador, como o Machine-Readable Catalo- 
ging (MARC), desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 60. 

Em 1972, a professora Alice Príncipe Barbosa estabelece o formato MARC 
brasileiro, denominado Catalogação Legível por Computador (CALCO), possi- 
bilitando o aparecimento, no final dos anos 70, da Rede BIBLIODATA/CALCO. 

Muitos esforços foram empreendidos para que o formato CALCO fosse 
adotado no país, sendo que a Fundação Getiilio Vargas (FGV) e a Biblioteca Na- 
cional tiveram papel predominante.O estabelecimento de cooperação na área de 
automação de bibliotécas, entre a FGV e a Library of Congress dos Estados Uni- 
dos, foi importantíssimo para impulsionar a aplicação do CALCO no país. Con- 
tribuiu também para reforçar a Rede BIBLIODATA/CALCO, a recomendação 
constante no I Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias, que abrange, além 
do formato de catalogação sugerido, a necessidade de se estabelecer um centro 
de catalogação cooperativa e uma rede de bibliotecas (INFORMAÇÃO... 1984, 
FREDERICK, 1989, MONTE-MOR, DECOURT, 1990). 

A aplicação de formato oriundo do MARC e, portanto, a ele compatível, é 
uma vantagem para as bibliotecas brasileiras. A compatibilização de registros 
permite intercâmbio de dados e compartilhamento de recursos, não só com as bi- 
bliotecas brasileiras, mas também com as estrangeiras. 

A Rede de Catalogação Cooperativa BIBLIODATA/CALCO foi estabeleci- 
da visando atender várias funções de biblioteca, mas oferece, principalmente, 
produtos da catalogação cooperativa, realizada por seus membros e processada, 
centralizadamente, pela FGV. 

O catálogo on-line é produto dos avanços na área de automação de biblio- 
tecas, mais especificamente, do serviço de catalogação. Ele teve sua origem na 
década de 70, como conseqüência do desenvolvimento das telecomunicações, 
dos sistemas on-line, dos formatos automatizados de catalogação e das redes de 
serviços bibliotecários (DE GENNARO, 1983). 

Nos anos 80, a potencialidade dos catálogos on-line foi reconhecida por bi- 
bliotecas especializadas e acadêmicas, tendo sido então, realmente, implantados. 

Os catálogos on-line se desenvolvem com base nos catálogos manuais em 
fichas ou a partir de sistemas automatizados de circulação. 

Seu advento rompe com o isolamento existente entre a área de processa- 
mento técnico e a de .serviços ao público. O proce.s.samento técnico .se preocupa 
em desenvolver e manter o catálogo on-line de acesso público e a área de .servi- 
ços ao público, em realizar buscas, através de mecanismos oferecidos. Es.ses dois 
segmentos devem reforçar seus pontos comuns, aprimorando o catálogo, instru- 
mento que possibilita a divulgação de informações. 

60 



Os catálogos on-line apresentam, em relação aos outros tipos de catálo- 
gos,vantagens relativas à atualização mais rápida, à descentralização no acesso, 
ao aumento dos pontos de acesso à informação. 

A conveniência e descentralização de acesso são vantagens a serem consi- 
deradas, tendo em vista a disponibilidade atual de recursos tecnológicos, que 
concorrem para tornar as informações acessíveis a partir de qualquer ponto: na 
biblioteca, na instituição, na região ou país, e até mesmo, internacionalmente, 
através de redes de telecomunicações. 

Segundo MOORE (1981), as qualidades de um catálogo on-line são: clare- 
za, completeza, associação, acessibilidade, resposta rápida, controle, versatilida- 
de, confiabilidade e auxílio. 

KILGOUR (1984) relaciona como objetivos do catálogo on-line: aumento 
da disponibilidade de informações, redução dos custos, com a manutenção de ca- 
tálogos manuais, possibilidade de acesso de diferentes locais e acesso a várias 
coleções, compreendendo tipos diversos de materiais e de bibliotecas. 

As principais vantagens do catálogo on-line são a rapidez na resposta e o 
suce.sso na busca de itens conhecidos (GETZ, 1987). O sucesso obtido pelos 
usuários na busca de informações está ligado à completeza do catálogo. Isto sig- 
nifica que a coleção da biblioteca deve estar significativa ou totalmente represen- 
tada no catálogo. Para que isto ocorra, deve-se investir no processo de conversão 
retrospectiva. Como conseqüência, o uso efetivo da biblioteca será estimulado 
através do emprego do catálogo on-line. 

2 CONVERSÃO RETROSPECTIVA 

A catalogação automatizada possibilitou a implantação de catálogos on-line 
em bibliotecas. No entanto, em muitas delas estes catálogos não reúnem infor- 
mações de toda a coleção existente, isto é parte do material bibliográfico, proces- 
sado antes da automação, é recuperada através do catálogo manual. 

Esta situação tem causado transtorno aos usuários, que precisam consultar 
dois catálogos de uma mesma instituição para localizar informações, devendo ter 
comportamentos diferentes para acessar cada um deles e aos bibliotecários cata- 
logadores e de serviços ao público, que enfrentam problemas de padrões, formas 
diferenciadas de recuperação e de orientação à clientela. 

Para bibliotecas que desenvolvem o serviço de catalogação de forma coo- 
perativa, apoiando-se em determinada base de dados, essa situação pode ser re- 
solvida, recorrendo-se à conversão retrospectiva. 

Segundo o GLOSÁRIO ALA de bibliotecología y ciência de Ia informa- 
ción(cl988), conversão retrospectiva é a conversão de registros de um catálogo 
manual para forma legível por máquina. 
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A tecnologia de informática propicia este avanço em área tradicional de ser- 
viços bibliotecários. 

O processo de conversão retrospectiva requer a escolha de uma base de da- 
dos catalográfica e consiste no aproveitamento de registros automatizados refe- 
rentes às obras que se deseja catalogar, incluindo-se e/ou alterando-se informa- 
ções específicas da biblioteca interessada. 

As chaves mais utilizadas para a captura de dados, visando a conversão re- 
trospectiva, são: identificadores específicos de cada obra, como o International 
Standard Book Number (ISBN), o Library of Congress Control Number (LCCN), 
o título da publicação. Outros elementos, como autor ou número de classificação, 
também podem ser usados. 

A conversão retrospectiva, segundo REED-SCOTT (1985), é uma ferramen- 
ta de compartilhamento de recursos e de programas cooperativos, possibilitando 
a complementação de bases de dados legíveis por máquina. Com a consolidação 
dos registros bibliográficos obtem-se o catálogo coletivo da biblioteca, reunindo 
a coleção corrente e retrospectiva. Consequentemente, pode-se desenvolver ou- 
tros serviços biblioteconômicos. O catálogo se torna mais efetivo e o usuário con- 
ta com maiores facilidades no acesso à informação, economizando tempo. 

As bibliotecas têm grande interesse na implementação da automação de vá- 
rias funções. Se o ponto de partida de um projeto de automação for a cataloga- 
ção, isto é, a confecção de catálogos automatizados, a biblioteca terá uma base 
sólida e adequada para desenvolver qualquer outro tipo de serviço. 

Para FREDERICK (1990), o objetivo da conversão é facilitar o acesso à in- 
formação. A disponibilidade da informação cresce à medida que a base de dados 
bibliográficos, gerada através da catalogação automatizada, torna-se mais aces- 
sível. Outros objetivos da conversão retrospectiva são: o compartilhamento de 
recursos, que pode gerar a aquisição cooperativa, a melhoria de serviços aos 
usuários e também da administração da biblioteca. 

REED-SCOTT (1984), em relatório sobre conversão retrospectiva conduzi- 
do pelo Council on Library Resourses (CLR), dos Estados Unidos, aponta que as 
vantagens da reconversão podem ser locais nacionais. Localmente, possibilita- 
se: a formação de uma base de dados para o catálogo on-line, a consolidação de 
sistemas integrados de biblioteca, a administração da coleção, entre outros. Em 
âmbito nacional, beneficia o controle bibliográfico universal, o acesso efetivo, o 
empréstimo entre bibliotecas. 

O estado da arte da área no exterior demonstra que o processo de retrocon- 
versão, pricipalmente nos Estados Unidos, iniciou seu desenvolvimento a partir 
de meados da década de 80. As bases de dados das redes cooperativas de servi- 
ços bibliotecários, como a on-line Computer Center Incorporated (OCLC), Re- 
search Libraries Information Network (RLIN), Washington Library Network 
(WLN) são utilizadas, recorrendo-se a vários procedimentos tecnológicos. Equi- 
pes internas das instituições ou empresas especializadas executam a tarefa. 
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Quanto à priorização dos materiais bibliográficos a serem reconvertidos, al- 
gumas estratégias podem ser estabelecidas, em função do tipo de biblioteca, do 
tipo do material a ser tratado, do estágio de catalogação automatizada corrente, 
da existência ou não de acúmulo de material no setor de processamento técnico, 
de financiamentos recebidos com finalidade específica. 

A literatura americana e européia sugere unanimemente a realização da aná- 
lise do acervo ou do catálogo manual para o estabelecimento de diretrizes para 
orientar um plano de reconversão de catálogos. 

A cooperação entre países é uma preocupação de instituições européias, que 
têm desenvolvido esforços para promover a automação de bibliotecas e de redes 
de serviços de informação (RAU, 1989; WORKING PARTY ON RETROSPEC- 
TIVE CATALOGUING, 1989). Deve-se ressaltar que as bibliotecas européias 
têm interesse na formação de catálogos coletivos nacionais e no compartilha- 
mento internacional dessas informações. 

A literatura brasileira sobre conversão retrospectiva é escassa. Poucos tra- 
balhos tratam do assunto, uma vez que a tecnologia para a realização da conver- 
são retrospectiva dá seus primeiros passos. 

Publicações como as de LOBO (1988) e FREDERICK (1990), abordam o 
assunto de maneira abrangente, enfocando: objetivos, procedimentos, equipes de 
profissionais, entre outros pontos. 

ZANAGA (1994) trata a conversão retrospectiva como recurso para a com- 
plementação do catálogo on-line, procurando estabelecer prioridades, tendo em 
vista a realização da conversão do catálogo manual. 

ALMEIDA et al. (1994) relatam a proposta de automação da Rede de Bi- 
bliotecas da UNESP, que inclui o uso da retroconversão. 

BALBY (1994) enfoca aspectos gerais da conversão retrospectiva, discu- 
tindo a viabilidade de sua aplicação no Brasil, para facilitar a automação da ca- 
talogação. 

As coleções de livros das bibliotecas universitárias brasileiras são pequenas, 
situando-se, em sua maioria, na faixa de 50.000 a 100.000 livros (MERCADAN- 
TE, 1990). Existem iniciativas, visando a adoção de formato de catalogação, au- 
tomatizada, mais especificamente o formato CALCO (BRASIL, 1986) e a im- 
plantação de um catálogo coletivo nacional de livros, no citado formato 
(SUGESTÕES..., 1986). Todos esses empreendimentos reforçam a Rede de Ca- 
talogação Cooperativa BIBLIODATA/CALCO, coordenada pela FGV, responsá- 
vel pela adoção do formato CALCO. 

A integração das bibliotecas universitárias brasileiras à Rede BIBLIODA- 
TA/CALCO leva ao crescimento da base de dados central e ao compartilhamen- 
to de recursos informacionais. Então, quanto maior o número de obras cataloga- 
das via BIBLIODATA/CALCO, maior a possibilidade de disseminação e acesso 
à informação no país. Com a inclusão das coleções de livros das bibliotecas men- 
cionadas, a rede de catalogação brasileira aperfeiçoará o controle bibliográfico. 
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assim como a divulgação do acervo existente em cada biblioteca participante, fa- 
cilitando a implantação do impréstimo entre bibliotecas, tão necessário para o su- 
primento de informações. 

No Brasil, a conversão retrospectiva deve ser incentivada, para que as bi- 
bliotecas que desenvolvem o serviço de catalogação automatizada partem para 
novas frentes de atuação, visando beneficiar a comunidade acadêmica. 

3 PANORAMA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Campinas (UNI- 
CAMP) participa da Rede Nacional de Catalogação Cooperativa BIBLIODA- 
TA/CALCO coordenada pela Fundação Getiilio Vargas (FGV), que é responsá- 
vel pela aplicação no Brasil do formato de catalogação legível por computador 
(CALCO). 

Como resultado deste trabalho integrado, todas as bibliotecas da UNI- 
CAMP recebem fichas de livros e teses catalogadas via BIBLIODATA/CALCO, 
tendo também a possibilidade de acessar esses dados através dos softwares Mi- 
cro-ISIS, da UNESCO e STAIRS, da IBM. 

Esta disponibilidade de recuperação em máquinas, ocorre porque a Univer- 
sidade dispõe de microcomputadores, os quais abrigam a base de dados de cada 
biblioteca e do computador IBM 9021, que aloca a base de dados central. 

Por possuir ambiente informatizado, o Sistema de Bibliotecas da UNI- 
CAMP, ao operar com a Rede BIBLIODATA/CALCO, recebe mensalmente fita 
magnética contendo dados cataiográficos atualizados da coleção, constituindo 
dessa forma um catálogo on-line de acesso público. Esses dados encontram-.se à 
disposição da comunidade usuária, compreendendo a Base de Monografias. 

Após a integração à Rede BIBLIODATA/CALCO, a UNICAMP adotou as 
seguintes diretrizes, catalogando prioritariamente: material novo, adquirido por 
compra e doação, títulos mais usados, identificados após estudo de uso, teses ge- 
radas na Universidade: recentes e antigas. Nessa ocasião, a Biblioteca do Institu- 
to de Economia foi a única que iniciou a catalogação de toda a coleção existente, 
pois a necessidade de reorganização de seu acervo, coincidiu com a opção do Sis- 
tema de Bibliotecas da UNICAMP pelo CALCO (MERCADANTE, ZANA- 
GA,s/d). 

Para agilizar a entrada de dados, com os recursos humanos e tecnológicos 
disponíveis, procurou-se catalogar simultaneamente diferentes edições de uma 
obra, cobrindo também variações de língua, editora, entre outros. 

A rotina de procedimentos passou a adotar a distribuição de cotas mensais 
de livros pertencentes às Bibliotecas Seccionais, a serem processados pela Bi- 
blioteca Central. 
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Os livros catalogados em formato CALCO pertencem à coleção corrente- 
yquela que está sendo mantida - e à coleção retrospectiva - formada por ohras já 
eatalogadas manualmente, cujas informações estavam disponíveis aos usuários 
nos catálogos em fichas. 

Com exceção das Bibliotecas dos Institutos de Economia, de Física, de Ma- 
temática, Estatística e Ciência da Computação e da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba, as demais passaram a enviar mensalmente à Biblioteca Central, livros 
recém adquiridos para serem processados. 

Quando o material novo se esgota, são enviadas fichas catalográficas de li- 
vros já processados em epócas anteriores à adoção do CALCO. A semelhança de 
experiências estrangeiras, procurou-se converter registros manuais em automati- 
^íidos, mas devido à inexistência de tecnologia adequada no Brasil, realizou-se a 
■ ecatalogação em formato automatizado de obras já disponíveis aos usuários. Os 
exemplares/volumes de uma mesma obra também loiam catalogados automatica- 
mente, recorrendo-se a procedimentos próprios do CALCO, lornecidos pela FG V. 

Optou-se pela mudança dos procedimentos utilizados, visando a agilização 
(-'atalogação, tendo em vista a continuidade do processo de catalogação auto- 

'Tiatizada, a disponibilidade do catálogo on-line, as rotinas e o instrumental exis- 
tente para a catalogação através da Rede BIBLIODATA/CALCO, o índice de re- 

Presentatividade do acervo de monografias na base de dados (35%) e a existência 
•Je tecnologia de microinformática. 

A adoção do software OrtoDocs leva ã alteraçao das rotinas de trabalho. 
OrtoDocs é um software indicado para desenvolver várias lunçoes de biblioteca, 
dentre elas a catalogação. Após a escolha de uma base de dados, todas as etapas 

catalogação são desenvolvidas. Na UNICAMP, a base adotada é a da Rede Bl- 
BLIODATA /calco, tendo como facilidade o uso de microcomputadores liga- 
^os em rede, dispensando equipamentos de grande porte. 

A principal mudança é que todos os procedimentos serão efetuados on-line, 
desde a pesquisa do acervo até a inserção de um novo registro ou o aproveita- 
mento de registros já existentes na Base do CALCO. O preenchimento de plani- 
Ihas de catalogação e a utilização do software de entrada de dados fornecido pe- 
la FGV serão abandonados. 

A partir do título da obra e do ISBN, no caso de livros, pode-se fazer a bus- 
na Base CALCO. Outros elementos também podem ser utilizados para pes- 

quisa. Localizado o registro, caso de cooperação ou exemplar na biblioteca coo- 
perante, ele é aproveitado sendo feita inclusão de dados específicos da biblioteca 
interessada. Tratando-se de obra não cadastrada na Rede BIBLIODATA/CAL- 
CO, implantação, será efetuada a catalogação automatizada na mtegra. 

A conversão retrospectiva ocorrerá quando determinado registro referente a 
uma obra já constar da base de dados geral (CALCO) e for incorporado à da 
UNICAMP. Será uma evolução possível, graças à tecnologia disponível, poden- 
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do atender à catalogação do acervo corrente e retrospectivo, isto é, aquele já ca- 
talogado manualmente. 

Outras facilidades decorrentes da aplicação do OrtoDocs são a geração das 
bases de autoridades, após a inclusão de informações, reunindo autores pes- 
soais/coletivos e cabeçalhos de assunto, a alimentação local da Base de Mono- 
grafias, instalada no IBM da Universidade. A catalogação realizada na UNl- 
CAMP será aqui efetivada, atualizando além da Base de Monografias, a Base da 
Rede BIBLIODATA/CALCO. 

Como decorrência, a recuperação da informação aumentará gradativamen- 
te seu potencial, a Rede BIBLIODATA/CALCO será fortalecida e o catálogo em 
fichas será definitivamente eliminado. O trabalho cooperativo inicialmente será 
aplicado no desenvolvimento do processamento do material bibliográfico. Poste- 
riormente, na busca de informações e na obtenção de documentos. 

ABSTRACT 

The rise of automated formats of cataloging enable the implementation of 
on-line catalogs. The format Computer Readable Cataloging (CALCO) has fa- 
cilitated the realization of automated cataloging in Brazilian academic libraries. 
The retrospective conversion allows the completion of on-line catalogs, integrat- 
ing manual and automated catalogs and facilitating, mainly, access to informa- 
tion. The software OrtoDocs is the Brazilian microinformatics technology that 
allows catalog's reconversion. The Sistema de Bibliotecas da UNICAMP, after 
integration to Rede BIBLIODATA/CALCO, depart for catalogs conversion, ap- 
plying national initiatives: CALCO and OrtoDocs. 

Key words: Automated cataloging; On-line catalogs; Retrospective conversion. 
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COOPERAÇÃO NA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 

Maria Helena de Sá Barreto 
Bibliotecária: Chefe da Coordenação de Automação 

da Biblioteca Universitária da UFMG 

RESUMO 

Apresenta o panorama da normalização catalográfica até o advento das no- 
vas tecnologias. Enfatiza a necessidade de padrões e esforços cooperativos visan- 
do o fortalecimento de uma rede eletrônica de catalogação. 

Palavras-chave: Normalização catalográfica; Rede de dados bibliográficos; Pa- 
dronização; Cooperação; Tratamento da informação. 

69 



1 INTRODUÇÃO 

Agradecemos a Comissão Organizadora do 8° SNBU pelo convite, para 
apresentação do subtema: Cooperação na Aquisição e Tratamento da Informação 
(abordagem sobre Tratamento da Informação). 

Em face da amplitude do tema procuramos restringir o nosso trabalho aos 
itens da Ementa: Padronização, instrumentos, treinamento. Impacto das ativida- 
des em rede nas bibliotecas. Compatibilidade com sistemas especializados. Me- 
todologias para conversão retrospectiva: critérios de seleção, tratamento, pessoal. 

Permito-me, no entanto, iniciar esta exposição com uma abordagem histó- 
rica dos rumos da catalogação e a importância dos estudos e trabalhos de norma- 
lização que resultaram nos diversos códigos, instrumentos fundamentais no tra- 
tamento da informação. Desta forma, presto também, uma modesta homenagem 
(in memorian) as Profas. Maria Luisa Monteiro da Cunha, pela contribuição téc- 
nica ao desenvolvimento da Biblioteconomia Brasileira e, a Laura Maia de Fi- 
gueiredo pelo incansável apoio ao trabalho cooperativo e a integração das Bi- 
bliotecas das Instituições de Ensino Superior - lES nas redes de catalogação. 

2 NORMALIZAÇÃO CATALOGRÁFICA: CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1 Panorama Internacional 

"A história da normalização das regras de catalogação pode ser dividida de 
maneira bem ampla em três períodos distintos: 

- De Panizzi à Conferência de Paris; 
- Da conferência de Paris à Reunião Internacional de Especialistas em Catalogação; 
- Da RIEC ao Controle Bibliográfico Universal" (BARBOSA, 1978). 

Podemos considerar Panizzi como o responsável pela elaboração do primei- 
ro código de catalogação com suas 91 regras redigidas para serem aplicadas aos 
catálogos do Museu Britânico em 1839. 

Este espaço de tempo extremamente longo foi marcado pelo lançamento de 
regras catalográficas que resultaram em códigos como os da American Library 
Association - ALA, as Instruções Prussianas o código da Vaticana até os princí- 
pios da Conferência de Paris em 1961. 

Já a esta época a normalização das regras catalográficas era motivo de cons- 
tante preocupação por parte dos bibliotecários. 

Na década de 60 o computador começou a ser considerado como solução 
ideal para muitos serviços realizados em bibliotecas, entre eles a elaboração de 
catálogos. São deste período os lançamentos do projeto Machine Readable Cata- 
loguing - MARC, em 1965, pela Library of Congress - LC em fase experimen- 
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tal e, do código Anglo American Cataloguin Rules - AACR, em 1967, pelo con- 
sórcio das Associações Inglesa, Americana e Canadense. O código foi elaborado 
com base nos princípios da Conferência de Paris e no relatório apresentado por 
Seymor Lubetzky à Comissão de Revisão do Código de Catalogação da ALA, a 
convite do diretor da LC. 

Infelizmente as regras do AACR foram preparadas antes que o Projeto 
MARC deslanchasse havendo necessidade de uma revisão no sentido de adequá- 
las em forma legível por computador. 

Segundo ANDREW OSBORN, "o código de 1967 deveria ter aparecido em 
1949 e, em 1967, um outro que indicasse soluções para o futuro". 

No entanto, com todas as suas imperfeições o AACR foi apoiado pela 
maioria dos países, mesmo por aqueles que possuíam códigos nacionais, talvez 
por representar com maior fidelidade os princípios estabelecidos na Conferên- 
cia de Paris. 

Até a data de publicação da T edição, em 1978, o AACR deveria incluir du- 
rante o curso de sua revisão qualquer normalização estabelecida pela Internatio- 
nal Federation Library Association - IFLA. 

A partir de 1969 duas reuniões importantes merecem destaque: a Reunião 
Internacional de Especialistas em Catalogação realizada em Compenhague, em 
1969 e, a Conferência da IFLA realizada em Grenoble, em 1973. Ambas objeti- 
vavam conseguir em âmbito internacional uma padronização da catalogação des- 
critiva. 

O trabalho de MICHAEL GORMAN, "Bibliographical Data in National 
Bibliography Entries; a Report on Descriptive Cataloguing made for UNESCO 
and IFLA apresentado na RIEC foi o ponto de partida para o desenvolvimento 
do ISBD (M), enquanto o controle bibliográfico universal foi o tema da Confe- 
rência da IFLA. 

2.3 Panorama Nacional 

No panorama nacional as tentativas de elaboração de um código brasileiro 
não passaram do estabelecimento de normas para entradas de autores pessoais e 
da organização de catálogos dicionários. Talvez, por que, a esta época as biblio- 
tecas brasileiras já tivessem estabelecido seus padrões sobre normas baseadas em 
regras dos códigos da ALA e da Vaticana. 

No entanto, é preciso registrar a importância dessas contribuições especial- 
mente os trabalhos da Associação Paulista de Bibliotecários em 1941: "Regras 
Gerais de Catalogação e Redação de Fichas", do DASP em 1943: "Normas pa- 
ra Organização de um Catálogo Dicionário de Livros e Periódicos" e, no plano 
individual, os trabalhos dos professores Maria Luisa Monteiro Cunha: "Nomes 
Brasileiros: um Problema na Catalogação" e Edson Nery da Fonseca: "Normas 
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Brasileiras de Catalogação: Entradas de autores Coletivos e Nomes Brasilei- 
ros". 

Estes documentos e outros anteriores sobre o mesmo assunto, serviram de 
base para a publicação ''Nomes Brasileiros e Portugueses: Problemas e Solu- 
ções" elaborado por Maria Luisa Monteiro da Cunha, aprovado como documen- 
to n° 13 pela Comissão Organizadora da Conferência de Paris e incluído na edi- 
ção brasileira do AACR como apêndice VIII. 

3 PADRÕES: A NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE 

Dentro dos padrões internacionais era essencial que para o registro de da- 
dos, houvesse um código de catalogação estabelecendo regras aceitas internacio- 
nalmente (embora com adaptações nacionais), que determinasse a responsabili- 
dade de autoria de uma obra e ao mesmo tempo normalizasse uma descrição 
física. 

O Código AACR II atendia a essa necessidade, por ter procurado a partir da 
revisão iniciada em 1967 se ajustar às exigências de outros padrões internacio- 
nais, inclusive aos processos automatizados. 

Em 1971, a estrutura do formato MARC foi adotada como padrão nacional 
pelo American National Standart Institute, sob o Código ANSI 239.2 e como pa- 
drão internacional pela International Organization for Standardization sob o Có- 
digo ISO 2709. 

O projeto piloto MARC tinha como objetivo testar os benefícios e proble- 
mas da produção centralizada de registros catalográficos legíveis por computa- 
dor da LC, e distribuí-los às bibliotecas. Sua estrutura foi planejada para servir 
como um meio de comunicação de informações bibliográficas, podendo ser 
adaptado às necessidades de processamento e à configuração de equipamentos de 
cada biblioteca em particular. 

No Brasil o II Plano Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Su- 
perior - PNBU enfatiza na diretriz VIII Processamento Técnico de Documentos 
a necessidade de "promover o desenvolvimento e a utilização de padrões, meto- 
dologias e técnicas modernas de tratamento dos documentos de maneira a asse- 
gurar o intercâmbio de dados e ações cooperativas entre as instituições de ensi- 
no superior e de pesquisa". 

Anteriormente ao II PNBU realizou-se em Brasília em 1980, sob os auspí- 
cios do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, o 
"Seminário para Definição de um Formato Nacional de Intercâmbio de Informa- 
ções Bibliográficas para Monografias". Como resultado desse encontro só se 
tem conhecimento da definição de um elenco mínimo de dados, a partir do for- 
mato CALCO denominado MINICALCO, desenvolvido e adotado pela Univer- 
sidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Em decorrência da aplicação desse sis- 
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tema foi desenvolvida uma base de dados com cerca de 19000 registros que foi 
interrompida ainda em meados da década de 80, por questões administrativas. 

A partir de 1991, a UFMG já participante da Rede Bibliodata, envidou es- 
forços no sentido da conversão dos dados desta base, o que ocorreu 15 meses 
após, resultando numa experiência pioneira cuja metodologia será aqui apresen- 
tada através do documento "Conversão da Base de Dados do Sistema MINICAL- 
CO para o sistema Bihliodata/CALCO - Fundação GetúUo Vargas - FGV\ 

Infelizmente apesar desses esforços o Brasil não adota um padrão comum 
de registro de dados, especialmente no que se refere a preparação de catálogos 
por computador. Segundo Soledade Vieira, "ainda diverge-se quanto a conve- 
niência de adoção de tal política. Na realidade, existem no Brasil duas categorias 
de padrões: aqueles baseados no CALCO (formato Bibliodata de registro e for- 
mato IBICT de intercâmbio) e os padrões ditados pelas redes internacionais 
(AGRIS, BIREME, INIS) para bibliotecas cooperantes dos respectivos setores. 
Essa diversidade soma-se aos problemas de registro, dificultando o intercâmbio 
de dados e, consequentemente a atuação cooperativa nacional, em matéria de ser- 
viços técnicos. O desenvolvimento de software de conversão faz-se necessário 
para remediar a incomunicabilidade atual entre esses sistemas". 

4 CATALOGAÇÃO COOPERATIVA: A REALIDADE ATRAVÉS DAS REDES 

Sabe-se que o crescimento vertiginoso da literatura mundial e o surgimen- 
to das tecnologias de computador foram fatores de grande estímulo para o desen- 
volvimento de bases de dados e seu intercâmbio através de redes locais nacionais 
e internacionais. 

BROWN destaca que "a criação de várias bases de dados bibliográficos e re- 
ferênciais nos últimos 15 anos nos Estados Unidos, Europa e Japão, imprimiu um 
grande esforço na catalogação cooperativa entre bibliotecas, principalmente nas 
universitárias, possibilitando a implantação de várias redes para a troca de dados". 

"Quase todos os grandes sistemas norte-americanos (OCLC, RLIN, AMI- 
GOS, SOLINET, 3CR, PALINET etc.) tiveram como prioridade a questão da ca- 
talogação cooperativa, assumindo que o compartilhamento de dados em forma de 
rede eletrônica permite uma economia de escala. Daí partiram para derivar outros 
serviços, como é o caso do acesso ao documento primário" (MIRANDA, 1994). 

No Brasil a criação de rede para a solução dos problemas de catalogação 
surgiu em 1942, com o antigo Departamento de Administração de Servidores Pú- 
blicos - DASP, através do Serviço de Intercâmbio de Catalogação (SIC). Poste- 
riormente absorvido pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação - 
IBBD, em 1959, o SIC extinguiu-se em 1973, após 31 anos de serviços presta- 
dos às bibliotecas cooperantes na distribuição de fichas catalográficas impressas. 
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A concepão de rede está associada a própria idéia de cooperação. Um sis- 
tema de cooperação é capaz de suprir deficiências e otimizar a aplicação de re- 
cursos, e é com base neste pressuposto que tem-se verificado um compartilha- 
mento de acervos e serviços entre as bibliotecas (SILVA, 1986). 

A Rede Bibliodata/CALCO gerenciada pela FGV é o exemplo brasileiro de 
uma rede de catalogação cooperativa, que tem como objetivos colaborar com o 
denvolvimento de padrões comuns, com a organização dos registros bibliográfi- 
cos e com o intercâmbio de dados e de documentos entre as bibliotecas coope- 
rantes. 

O alcance destes objetivos foi possível através das ações desenvolvidas pe- 
lo PNBU, que visavam o aperfeiçoamento da Rede Bibliodata, através da alo- 
cação de recursos necessários a expansão do banco, assegurado pela operaciona- 
lização com os maiores acervos do País. 

O PNBU foi na verdade, um agente de mudança e integração das bibliote- 
cas universitárias brasileiras, através de uma ação programada de coordenação. 

No caso específico do Bibliodata a ação decisiva do MEC de apoio a Rede 
em 1987, fez com que um número expressivo de Instituições de Ensino Superior 
- lES se incorporasse quando antes de 87, apenas 2 lES pertenciam à Rede . No 
entanto, cabe verificar que motivos levam as bibliotecas a participação em redes 
de cooperação e que mudanças ocorrem, e em que setores, quando da participa- 
ção das bibliotecas em programas cooperativos? 

A resposta a esta indagação talvez esteja neste pressuposto; "Sempre que as 
instituições atuam de forma conjunta, em busca de um mesmo objetivo, utilizan- 
do-se de procedimentos e padrões semelhantes, por um determinado período de 
tempo ou forma permanente, passam por um processo que, inevitavelmente, con- 
duz a mudanças de seus próprios procedimentos e de suas relações dentro dos or- 
gãos a que pertencem e com as demais instituições participantes do empreendi- 
mento" (CHASTINET, 1991) 

Se existe concordância com este pressuposto verificamos que a participação 
em rede exige evidentemente a adoção de procedimentos, metodologias e pa- 
drões distintos dos anteriormente adotados, ou seja, mudanças. Exige também, o 
aprimoramento das organizações, ou seja, estudos e diagnósticos que permitam 
reorganização das atividades e que precedem a decisão de participação da insti- 
tuição em rede. 

No que se refere a participação das lES na rede de catalogação cooperativa 
do Bibliodata, verificamos que estes estudos resultaram em ações como seleção 
e descarte, identificação de documentos retrospectivos para tratamento, redistri- 
buição de equipes e maior integração entre as bibliotecas. 

No tocante a integração, além do aspecto técnico de utilização de padrões 
comuns, verificamos também, ações como troca de experiências entre as biblio- 
tecas de uma mesma lES e outras participantes da mesma rede, criando além da 
ação integradora inerente a qualquer rede uma outra rede informal. 
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Como O PNBU promoveu a divulgação do Bibliodata e a esses eventos 
faziani-se presentes a área de informática e a alta administração das lES, pressu- 
põem-se que houve um fortalecimento da lES com seu próprio sistema e com a 
alta administração da instituição. 

Assim, a medida em que crescia a integração com um número crescente de 
instituições, crescia também, a expectativa de que as mudanças ocorressem prin- 
cipalmente no REPENSAR a maneira de trabalhar, que se esperava fosse decor- 
rente de maior reflexão. 

Para quê? Como? Com quem? Com que resultados?, ou seja: objetivos cla- 
ros, metodologias testadas, integração com órgãos adequados, acompanhamento 
e avaliação. Em outras palavras; PLANEJAMENTO. 

Eram os reflexos que se esperava do PNBU nas bibliotecas das lES e as 
mudanças que ocorreriam em cada biblioteca em função da implantação de ca- 
da projeto. 

No caso do Bibliodata, verificamos na análise da coleta de dados efetuada 
por Chastinet em 1991, que este projeto ocasionou 22 mudanças nas bibliotecas 
testadas nas seguintes subáreas: 

- Planejamento apontado por 3 lES 
- Administração e Gerência - 9 lES 
- Serviços técnicos - 10 lES ( 5 lES apontaram mudanças na sub-área de Tra- 

tamento de Material Retrospectivo e 5 lES na sub-área de Descarte). 

"Inegavelmente as redes já provaram que podem ajudar as bibliotecas a 
criarem seus futuros. Os benefícios de uma rede levam as bibliotecas e suas ins- 
tituições superiores a REPENSAREM as direções e estratégias a serem tomadas 
para alcançarem seus objetivos" (RIGGS- ARIZONA STATE UNIVERSITY). 

5 CONCLUSÃO 

A priorização da informatização nessa abordagem parte do princípio e da 
evidência de que o computador e seus recursos de processamento constituem a 
base da nova racionalidade do processo de informação pura e simples dos proce- 
dimentos técnicos estabelecidos anteriormente pela biblioteconomia. E uma tec- 
nologia nova que tem propiciado desenvolvimentos e aplicações novas, consti- 
tuindo-se no instrumento por excelência de efetivação do acesso ao 
conhecimento científico e tecnológico. 

Os países que fizeram a revolução tecnológica dos últimos 15 anos sabem 
que em qualquer produto, mesmo no intelectual, o item mais valioso é o da in- 
formação que foi necessária agregar para o seu desenvolvimento. 

No Brasil o conceito de modernidade foi desgastado sem que se tenha pas- 
sado convenientemente por ele. Neste aspecto, é significativo notar que, os sis- 
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temas de registros e de recuperação de acervos se acham, entre nós, a uma dis- 
tância média de duas décadas em relação ao Primeiro Mundo. 

Em primeiro lugar, a dimensão dos acervos disponíveis. Aqui se compran- 
do com escassez de recursos, lá se adquirindo praticamente tudo o que se edita. 
Segundo, a questão das tecnologias de acesso, por aqui incipientes e lá alcançan- 
do proporções de indústria próspera e rendosa. E, por último, o conceito já alta- 
mente difundido no mundo industrializado, de trabalho cooperativo e de uso in- 
tegrado de acervos, realidade que permeia hoje a universidade, a indústria, os 
serviços liberais e os meios de comunicação" (VOGT, 1992). 

ABSTRACT 

It shows the cataloguing state of the art till the advent of new technologies. 
It emphasizes the necessity of patterns and cooperation efforts aiming to 
strengthener a electronic cataloguing network. 
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COOPERAÇÃO NA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO: como proceder? 

Rejane Raffo Klaes 
Bibliotecária, Faculdade de Odontologia - UFRGS 

e-mail:KLAES@ VORTEX. UFRGS.RS 

As bibliotecas universitárias brasileiras encontram-se muito aquém do que 
se desejaria em termos de infra-estrutura, recursos humanos, físicos, financeiros 
e informacionais. Esta situação conduz, necessariamente, a um repensar nas po- 
líticas e processos de desenvolvimento de coleções e de prestação de serviços, a 
fim de que as bibliotecas universitárias passem, de fato, a trabalhar de forma coo- 
perativa. Para que isto se tome viável, deverá haver uma conscientização, por 
parte dos bibliotecários, dos objetivos e vantagens do trabalho cooperativo, in- 
cluindo a aquisição, o tratamento da informação e o acesso ao documento, não 
apenas em nível individual, mas institucional, de modo a viabilizar sua execução 
a nível nacional, preferentemente em forma de redes. 

Com a criação do PNBU - Programa Nacional de Bibliotecas Universitárias, 
em 1986, foi dado um importante passo nesse sentido, dado que suas diretrizes e 
ações, tanto no I quanto II PNBU contemplam e incentivam atividades cooperati- 
vas e apoiam a automação de serviços bibliotecários. Bem anterior ao PNBU, no 
ano de 1976, temos o início da Rede Bibliodata/Calco, importante elemento no 
processo de catalogação cooperativa, considerando-se que no País temos cerca de 
3 milhões de obras não catalogadas, e, portanto, não disponíveis aos usuários. 

Em 1980, foi institucionalizado o Programa COMUT, que veio formalizar 
e agilizar o processo de fornecimento de cópias de documentos, praticado por 
parte das bibliotecas universitárias do País. Nesta década, desenvolveram-se sis- 
temas automatizados de informação especializada em diversas áreas do conheci- 
mento. Em 1987, foi criado o Formato IBICT - formato de intercâmbio biblio- 
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gráfico e catalográfico. Paralelamente, diversas lES desenvolveram sistemas de 
automação próprios. 

Com o advento de redes acadêmicas, da criação da Rede Nacional de Pes- 
quisas - RNP pode-se acessar bases de dados localizadas no País e no exterior, 
ampliando, dessa forma, a oferta de produtos e serviços de informação. A im- 
plantação da Rede Antares, em andamento, vem facilitar ainda mais este proces- 
so, na medida em que fornece a infra-estrutura básica para que as bibliotecas pos- 
sam compartilhar recursos e ter acesso à informação através das redes que 
caracterizam os anos 90. 

Analisada a situação, procuramos discutir procedimentos e instrumentos 
que possam ser utilizados para uma efetiva cooperação na aquisição e tratamen- 
to da informação, tendo em vista o usuário final. 

Palavras-chave: Aquisição cooperativa; Catalogação cooperativa; Tratamento 
da informação. 
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o PERIÓDICO CIENTÍFICO E AS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS: velhos problemas, novas soluções 

Suzana Pinheiro Machado Mueller 
Universidade de Brasília 

RESUMO 

As dificuldades de manter uma boa coleção de periódicos científicos en- 
frentadas por bibliotecas universitárias em todo o mundo vem se agravando des- 
de a década de 80. São causadas principalmente pelo aumento exagerado nos 
preços das assinaturas e pelo aumento do número de títulos novos lançados no 
mercado a cada ano, e provocaram uma busca de alternativas para atender aos 
usuários. As novas tecnologias de informação oferecem uma gama de possibili- 
dades ainda não totalmente exploradas ou desenvolvidas, tais como o periódico 
eletrônico on Une e CD ROM, e o uso de serviços que vendem artigos isolados 
{document delivery services) e tomam menos significativas as formas tradicio- 
nais de solucionar o problema, tais como compartilhamento e aquisição coopera- 
tiva, que nunca foram consideradas suficientemente eficientes. Mas as novas so- 
luções trazem também novos problemas, relacionados às funções do periódico 
tradicional, e aos dispositivos legais que regem o uso e a propriedade dos docu- 
mentos eletrônicos. As conseqüências para os países periféricos, como o Brasil, 
são incertas. 

Palavras-chave: Periódico científico - Produção; Periódicos eletrônicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todas as pessoas que lidam hoje com o periódico científico no âmbito de 
uma biblioteca universitária - bibliotecários, professores, pesquisadores e alu- 
nos, e a própria direção da Universiddade - raramente estão satisfeitas com a si- 
tuação existente. Um dos problemas principais é o estado do acervo. Muitas de 
nossas bibliotecas estão com as coleções desfalcadas, interrompidas, desatualiza- 
das. Em vez da compra dos novos títulos, o que tem ocorrido é o corte de assi- 
naturas de títulos já existentes no acervo. O problema não vem ocorrendo apenas 
aqui, no Brasil, ou só nos países em desenvolvimento. Também as bibliotecas 
universitárias dos países desenvolvidos estão sendo afetadas. A razão do fenôme- 
no é atribuída a dois aumentos, preço e número de títulos. Na literatura especia- 
lizada, o resultado da ação desses dois fatores sobre as bibliotecas universitárias 
é chamado de "a crise dos periódicos". 

Carrigan identifica quatro fases nessa "a crise dos periódicos", comentado 
as soluções dadas pelas bibliotecas em cada fase: 

a. década de 1970 - preços dos periódicos subiram muito e a resposta das 
bibliotecas foi a transferência de fundos de monografias para periódicos. A con- 
seqüência foi uma queda grande na compra de monografias e o aumento do pre- 
ço de livros, porque menos cópias foram impressas. 

b. ano de 1985 aproximadamente - já não adiantava a simples transferên- 
cia de fundos de monografias para periódicos, e as bibliotecas começaram a can- 
celar assinaturas de periódicos em grandes quantidades. Carrigan cita vários 
exemplos e fontes para estatísticas que comprovam isso. 

c. Fim da década de 1980, aproximadamente - outros interessados no pro- 
blema, tais como professores, agências governamentais, instituições de fomento 
e fundações, sociedades científicas etc, começam a participar das discussões, 
com o objetivo de formular um novo sistema de informação científica. 

d. 1990 em diante - a evolução para informação eletrônica que já vinha 
ocorrendo, se torna mais abrangente; uso mais intensivo de serviços de forneci- 
mento de artigos isolados que a biblioteca não mais possui. (Carrigan 1992) 

A excelência da coleção de periódicos científicos tem sido relacionada com 
a capacidade de pesquisa de uma universidade. Tradicionalmente, uma bibliote- 
ca só corta assinaturas de periódicos quando não há mesmo outra alternativa. A 
questão é complexa, e para entendê-la melhor é necessário considerar alguns 
pontos relacionados com a história, função e produção do periódico científico. 

O PERIÓDICOS CIENTÍFICO 

O primeiro periódico científico apareceu há 300 anos atrás, e desde então 
seu formato tem permanecido essencialmente o mesmo. Suas funções também 
mudaram pouco. (Meadows, 1974) 
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Hoje, o periódico científico primário cumpre três importantes funções: é o 
canal de alcance mais amplo e rápido para comunicação formal científica, é o 
meio universalmente aceito para estabelecimento da prioridade da descoberta 
científica, é o meio físico utilizado para preservação desses conhecimentos (atra- 
vés das bibliotecas). 

Em nenhuma dessas funções o periódico científico é considerado ideal, mas 
apesar disso, continua sendo considerado como a melhor alternativa. (Line, 1992). 

Entre os principais problemas apontados no periódico científico tradicional, 
são mais citados: 
- demora na publicação dos manuscritos propostos para publicação, 
- pouca eficiência e confiabilidade do sistema de avaliação de artigos (arbitragem), 
- aumento constante no número de títulos correntes, com o lançamento freqüen- 

te de títulos novos, 
- dificuldade de identificação e acesso a artigos de interesse por causa do núme- 

ro de artigos publicados, 
- custos muito elevados de aquisição e manutenção de coleções relevantes para 

pesquisas. 
Entre todos os problemas citados, o alto preço dos periódicos é hoje o mais 

sério, pelo menos sob o ponto de vista das bibliotecas universitárias. Os editores 
alegam que a razão dos aumentos está ligada aos custos da produção e a pressão 
para que publiquem sempre mais. 

A PRODUÇÃO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

Há pelo menos quatro grupos, de pessoas ou entidades, envolvidos na pro- 
dução e uso do periódico científico: autores, editoras, bibliotecas e leitores. (Mea- 
dows, 1974) Os agentes que intermediam a aquisição pelas bibliotecas também 
poderiam ser incluídos, porque as bibliotecas em geral compram apenas uma mi- 
noria de títulos diretamente das editoras. Montag (1992) usou a imagem sugesti- 
va de elos em uma corrente para mostrar a interdependência entre esses grupos. 
A relação entre os autores dos artigos e as editoras, que se refere ao trabalho in- 
telectual da produção do artigo, não será considerada aqui. Interessam as relações 
entre as editoras como produtoras, e as bibliotecas como consumidoras. 

AS EDITORAS 

A divulgação dos resultados de pesquisa era inicialmente tarefa das socie- 
dades cientíticas. Nem a pesquisa em si nem a sua divulgação visavam ao lucro 
financeiro, Mas isso mudou e hoje, vários tipos de editoras publicam periódicos 
científicos, muitas das quais são empresas comerciais. 
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FRY & WHITE (apud Machlup & Leeson, 1978, p. 19-20) classificaram as 
editoras em quatro grupos. 

1 - editoras comerciais; 
2 - editoras universitárias; 
3 - associações de pesquisa e sociedades profissionais; 
4 - outras editoras não comerciais, tais como institutos de pesquisa, funda- 

ções, organizações religiosas ou políticas, departamentos universitários etc. 
Para as editoras comerciais, o lucro é a principal motivação, ou pelo menos, 

é indispensável para a sua sustentação como empresa. As demais não visam ao 
lucro como o principal objetivo. 

Em outra classificação, apresentada por King et al (1977), as diferenças en- 
tre os vários tipos de editoras ficam mais claras, especialmente entre os vários ti- 
pos não comerciais: (aqui adaptado com alguns exemplos brasileiros): 

1 - editoras comerciais (exemplos: Academic Press; Wiley; Record, Paz e Terra) 
2 - sociedades e associações (exemplos: American Chemical Society: Ameri- 

can Economic Association, Institute of Eletrical and Eletronics Engineers, 
ANPOCS, SBPC). 

3 - instituições educacionais (exemplos: University of Chicago Press, Depart- 
ment of Linguistics, University of California at Los Angeles, EDUSP, Edi- 
tora da UnB) 

4 — indústrias e empresas (exemplos: Hone Ywell, IBM, Bell Laboratories 
5 — agências governamentais (exemplos: Government Printing Office, Board of 

Governors, Federal Reserve System, Imprensa Oficial, Senado Federal, IB- 
GE, IPEA) 

6 - instituições que não visam lucro (exemplos: Urban Institute, Paper Institute), 
7 — outras publicações não classificadas nas categorias precedentes. 

INFLUÊNCIA DAS EDITORAS: NÚMERO DE TÍTULOS E 
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

O número de títulos publicados por editora varia bastante. Na realidade, são 
umas poucas editoras comerciais, e talvez algumas sociedades científicas, que 
dominam atualmente o mercado dos periódicos científicos, não só pelo número 
de títulos que editam, mas principalmente porque publicam os títulos mais im- 
portantes de suas áreas. De acordo com dados de 1973, já naquela época um nú- 
mero pequeno de editoras era responsável pela publicação de um número grande 
de títulos, enquanto as demais editoras publicavam apenas um ou poucos títulos. 

Comentando esses dados, um autor escreveu que não havia perigo de um editor 
monopolizar a publicação de nenhuma área do conhecimento, pois o mercado de 
edição de periódicos científicos é aberto, e qualquer um pode entrar. E que "... se 
produzir periódicos científicos fosse realmente lucrativo, haveria muitas novas 
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editoras aparecendo em cena". (Machlup & Leeson 1979) Quinze anos mais tar- 
de, essa afirmação já não seria feita, pois publicar periódicos científicos se tor- 
nou um bom negócio. Graham, ao comentar a compra da editora britânica Perga- 
mon pela editora holandesa Elsevier, em artigo publicado em Publisher's Weekly, 
em 1991, fez o seguinte comentário: 

"A venda da Pergamon Press para Elsevier dramatiza duas facetas raramente 
comentadas na história da editoração internacional desde a Segunda Guerra 
Mundial. Uma é que a publicação de periódicos acadêmicos, especialmente pe- 
riódicos científicos, sem fazer alarde, tem sido um investimento de longo prazo 
mais rentável que muitas "áreas de crescimento" bem conhecidas, tais como li- 
vros de bolso, livros infantis, romances e bases de dados. O outro aspecto é que 
um pequeno grupo de grandes editoras européias mantém a liderança nessa área 
de publicação, embora os Estados Unidos sejam o maior mercado e o maior 
produtor das pesquisas publicadas nesses periódicos." (Grahma, 1991a, p. S4) 

Do ponto de vista geográfico, a produção de periódicos também está distri- 
buída de maneira desigual. O Ulrich 's International Periodical Directory, uma 
das fontes mais completas sobre periódicos de todos os tipos produzidos no mun- 
do inteiro, (não apenas científicos), listou na sua edição de 1989-1990 cerca de 
109.000 publicações seriadas. Dessas, 55.000 (50,4%) haviam sido publicadas 
nos Estados Unidos; 14.000 (12,8%) no Reino Unido; 7.500 (6,8%) na Alema- 
nha; e 3.500 (3,2%) na Holanda. Portanto, cerca de 75% de todos os periódicos 
de todos os tipos produzidos no mundo, nesse período, foram publicados em ape- 
nas quatro países. E os Estados Unidos publicaram cerca da metade de todos os 
periódicos naquele ano, enquanto a Alemanha, Inglaterra e Holanda, juntas, pu- 
blicaram um quarto; e o resto do mundo publicou o quarto restante. Esses núme- 
ros se referem a todos os tipos de periódicos publicados por diversos tipos de 
editoras no mundo inteiro, e não apenas aos periódicos científicos. 

QUADRO 1 Maiores editoras comerciais de periódicos científicos do mundo, e número de títulos publicados. 

EDITORAS 
ELSEVIER 
SPRINGER 
PERGAMON 
ACADEMIC 
PLENUM 
JOHN WILEY 
DEKKER 
BLACKWELL 

N. DE PERIÓDICOS 
856* 
567 
482 
422 
302 
280 
215 
186 

ORIGEM/SEDE PRINCIPAL 
HOLANDA 
ALEMANHA 
GRÃ-BRETANHA** 

ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS 
GRÃ-BRETANHA 

Fonte; Gordon Grahan, 1991. A Publisher's view. In Brookfield, K, 1991. 
*De acordo com Feldman, seriam 650 títulos, periódicos e newsletters. 
**Foi comprada pela Elsevier em 1991 
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Considerando-se apenas periódicos científicos, o quadro muda. A maior 
parte dos títulos são produzidos na Europa, e por editoras comerciais. As princi- 
pais são: Elsevier, holandesa. Springer-Verlag, alemã, e Pergamon Britânica. No 
entanto, a Elsevier ao comprar a Pergamon em 1991, tornou-se a mais poderosa. 
As editoras americanas também são muito ativas. (Veja Quadro 1). 

As editoras européias são especialmente fortes nas áreas de ciências puras, 
e ampliaram a sua área de influência em todo o mundo depois da II Guerra Mun- 
dial. Segundo Graham (1991, p.42), o fato da Europa ser formada de tantos paí- 
ses relativamente pequenos, que falam tantas línguas diferentes, teve influência 
na internacionalização das editoras européias: como poderia um editor alemão 
se expandir pelo mundo publicando na língua alemã? Por isso a Springer Verlag, 
que já celebrou 150 anos de existência, publica muitos títulos na língua inglesa, 
além de, é claro, editar também em alemão. Elsevier, sediada na Holanda, tam- 
bém publica principalmente na língua inglesa. Nenhuma das grandes editoras 
européias se restringe aos limites de seu país. Nos Estados Unidos a expansão 
das grandes editoras não aconteceu da mesma maneira, pois o país é suficiente- 
mente grande para oferecer um excelente mercado dentro de seus próprios limi- 
tes geográficos. 

Na Europa, editoras que lideram hoje o mercado de publicações científicas 
- como a Pergamon, Springer e Butterworths - conseguiram estabelecer desde 
a II Guerra Mundial um bom relacionamento com cientistas e pesquisadores, que 
se tomariam seus editores e conselheiros, além de, é claro, autores e leitores. Pa- 
ra Graham esse bom relacionamento contribuiu muito para a posição que as edi- 
toras européias ocupam hoje no mercado de periódico científico. Algumas des- 
sas editoras reforçaram ainda mais seu raio de ação firmando contratos com as 
sociedades de pesquisa para editar suas revistas. 

Nos Estados Unidos, a produção de periódicos científicos no após guerra 
também se desenvolveu bastante mas de maneira diferente da experiência euro- 
péia. A ênfase maior foi para as ciências sociais. As grandes universidades ame- 
ricanas costumam ter a sua própria editora, e, de acordo com Graham, encaravam 
como responsabilidade a divulgação dos resultados do trabalho de pesquisa de 
seus professores. Essa responsabilidade jamais foi considerada pelas universida- 
des européias, nem a elas atribuída pela sociedade. As sociedades de pesquisa 

americanas também, se tomaram editoras de grande porte, bem maiores que as 
congêneres européias. (Graham, 1991, p. 43) 

A indústria de periódicos científicos cresceu e prosperou muito nas décadas 
de 1950 e I960, mas depois, a situação começou a mudar. Nas duas décadas se- 
guintes, 1970 e 1980, as tiragens permaneceram estáveis. Ainda segundo Gra- 
ham, o número de assinantes de periódicos científicos se altera gradualmente, 
nunca de maneira bmsca. E periódicos novos custam bastante para se firmar, às 
Vezes até cinco anos. (Graham, 1991) 
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OS ASSINANTES 

Há uma diferença importante entre o mercado de livros e periódicos. No 
primeiro caso é muito difícil identificar o comprador final, porque existem inter- 
mediários, como as livrarias, que compram e estocam os livros para depois re- 
vendê-los. Mas no caso de periódicos a identificação se torna mais fácil, porque 
não há atacadistas, e sim intermediários, ou agentes, entre assinante e editora. Es- 
ses agentes aproveitam a economia de escala no faturamento e cobrança dos tí- 
tulos que intermediam; o comprador final pode pagar ao agente vários títulos de 
uma só vez, ainda que publicados por várias editoras, e o agente paga a cada edi- 
tora assinaturas feitas por vários clientes. Os periódicos são enviados diretamen- 
te pelo editor ao comprador, sem passar pelo agente. Naturalmente, as bibliote- 
cas ou indivíduos podem assinar os periódicos diretamente da editora, sem se 
utilizar dos serviços dos agentes. Mas quando a lista de títulos comprados por 
uma biblioteca é razoavelmente grande, não vale a pena para ela lidar com várias 
editoras, sediados em vários países, falando línguas diversas e exigindo paga- 
mento numa variedade de moedas. É mais fácil fazer negócio com apenas um in- 
terlocutor, o agente. 

De uma maneira ou outra, a identificação do comprador final pela editora é 
necessária, para envio dos fascículos. Assinantes individuais, pessoas físicas, re- 
presentam hoje uma fatia pequena do mercado. Os maiores assinantes dos perió- 
dicos primários científicos são as bibliotecas universitárias e de pesquisa, espa- 
lhadas pelo mundo todo. Entre os países, os Estados Unidos figuram como o 
maior comprador. 

A POLÍTICA DE PREÇO DIFERENCIADO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS. 

A identificação dos assinantes interessa às editoras comerciais e não co- 
merciais que praticam a política de preços diferenciados. Segundo a política de 
preço diferenciado, algumas categorias de assinantes pagam mais que outras. 
Normalmente são as instituições, inclusive bibliotecas, no caso de editoras co- 
merciais, e os não sócios de uma sociedade científica, quando esta é a editora, 
que pagam o preço mais alto. Como justificativa, as editoras alegam que o lu- 
cro extra é uma compensação pelo uso de seus periódicos por muitos usuários. 
Quanto às associações científicas, o preço maior cobrado do não sócio contri- 
bui para elevar a renda da entidade. Os assinantes são classificados em catego- 
rias, como por exemplo, pessoa física e institucional, sócios e não sócios, estu- 
dantes e outros etc. Outra forma de diferenciação, por áreas geográficas, 
também tem sido adotada por algumas editoras, especialmente as comerciais. 
Nesse caso, o assinante é classificado segundo a área em que está situado. Ge- 
ralmente o preço é menor para usuários estabelecidos no mesmo país sede da 
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editora e mais caro para os outros, mas a diferenciação pode ser baseada tam- 
bém por regiões geográficas. 

As editoras se sentiam seguras em cobrar preços mais altos da biblotecas, 
sem temer cancelamentos, porque a demanda delas é menos elástica que a de- 
manda de indivíduos. No orçamento de uma biblioteca, o aumento do preço de 
um título tinha pouco impacto, e não provocava cancelamento da assinatura. Bi- 
bliotecas se esforçavam para assinar todos os títulos considerados importantes 
para seus usuários, e depois de assinado dificilmente se cancelava ou mesmo se 
avaliava a utilidade de um título, a não ser que houvesse uma crise financeira. As 
bibliotecas hesitam muito antes de cancelar uma assinatura de periódico, mesmo 
que para mantê-la seja necessário usar verbas de outros materiais bibliográficos, 
inclusive livros. Pois para as bibliotecas, preços não têm tanta influência na de- 
cisão de compra, mas sim a possibilidade da demanda de usuários, mesmo que 
potencial. Além disso, não se pode substituir um determinado periódico científi- 
co por outro similar, ainda que na mesma área (Lewis, 1989). 

A prática de preço diferenciado foi inicialmente adotada pelas associações 
científicas, e não era contestada pelos assinantes, pois a diferença de preço co- 
brada de sócios e não sócios era pequena. Mas, segundo levantamentos realiza- 
dos por bibliotecários, no final da década de 1980 essa prática estava sendo apli- 
cada de forma abusiva e principalmente em títulos importantes, às vezes 

indispensáveis nas suas áreas, e cuja demanda é portanto ainda mais inelástica. 
A diferenciação de preços também é praticada por áreas geográficas, visando co- 
brar mais das bibliotecas mais importantes, cuja demanda também é inelástica. E 
para evitar que essas bibliotecas tentem evitar a diferenciação, fazendo assinatu- 
ras via fornecedores estabelecidos no país de origem do periódico, as editoras fe- 
cham o mercado doméstico para os estrangeiros, designando representantes úni- 
í^os. Griebel (1992), identifica algumas editoras que adotam ou já adotaram tais 
práticas, entre as quais a Springer Verlag (Alemanha). Houve uma alta violenta 
nos preços diferenciados cobrados nos últimos 20 anos, mesmo levando-se em 
conta a desvalorização do dólar americano em relação às moedas européias e o 
aumento do número de páginas por volume. Na opinião de vários bibliotecários, 
o crescente volume de recursos que deve ser empregado para simplesmente man- 
ter os periódicos científicos que já assinam, especialmente na área de ciências 
puras e aplicadas, é uma das principais causas da deteriorização do poder de 
compra das bibliotecas, que prejudica toda a coleção, inclusive monografias nas 
^cas de ciências sociais e humanidades. 

Por exemplo, em 1991, Alexander (1991, 1992) notou que o preço de perió- 
dicos europeus haviam subido em média 20% em relação ao ano anterior, e que 
3 área de ciência e tecnologia concentrava as maiores altas e os títulos mais ca- 
'"os. Em 1992, ainda segundo Alexander, os preços subiram comparativamente 
J^cnos, cerca de 7% em média para periódicos europeus, o que ele atribuiu ao 

fortalecimento do dólar nesse período (meados de 1991). De acordo com Lynden 
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(Lynden 1993), esses aumentos afetaram muitas bibliotecas, que impossibilitadas 
de manter o mesmo nível de compra, começaram cortando primeiro assinaturas 
de duplicatas, depois reduziram as compras de livros, e finalmente começaram a 
cancelar assinaturas únicas. 

Parece haver um consenso entre os membros da comunidade bibliotecária 
que uma das principais causas do aumento inusitado de periódicos estaria sim- 
plesmente no desejo do lucro. Na visão de algumas bibliotecas, a adoção de pre- 
ços diferenciados foi o meio encontrado por algumas editoras comerciais e socie- 
dades científicas para aumentar os seus lucros de maneira exagerada e 
injustificável. De acordo com dados apresentados por Rolf Griebel (1992) alguns 
títulos apresentam diferenças de mais de 1000% entre as assinaturas individuais 
e institucionais, em um caso tendo atingido 1675%. 

Os editores respondem argumentando que são os autores pressionados pelo 
fator "publish or perish", que pressionam as editoras para que publiquem mais e 
mais artigos, o que leva a um aumento no tamanho das publicações (mais páginas), 
causando aumento de custos de produção e distribuição. Se uma editora não pu- 
blicar fascículos mais grossos, outras editoras publicarão. É a luta pelo mercado. 
O aumento de preços, resultante disso, causa cancelamentos de assinaturas, que 
causam diminuição dos lucros, que causam novo aumento nos preços e assim por 
diante. Segundo os editores, a proliferação de títulos muito especializados acen- 
tua a situação: a competição corrói a base de assinaturas para os títulos já existen- 
tes. 

A REAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 

Tradicionalmente as bibliotecas universitárias se esforçam ao máximo para 
manter as suas coleções de periódicos. Mas os aumentos tem sido tão altos e es- 
tão atingindo parte tão significativa da coleção que provocaram uma reação ra- 
dical dos bibliotecários. São os países mais desenvolvidos, onde se localizam as 
grandes bibliotecas de pesquisa, que têm tornado público o repúdio e indignação 
dos bibliotecários. Vários estudos, ações e propostas podem ser encontrados na 
literatura americana. A reação das bibliotecas universitárias americanas, segundo 
Lynden, pode ser resumida em cinco categorias: 

cancelamentos de assinaturas; 
compartilhamento de recursos, isto é, acesso através de empréstimo entre 

bibliotecas ou compra de artigos; 
campanhas de esclarecimento dos professores; 
uso de novas tecnologias, inclusive periódicos eletrônicos; 
tentativa de reverter o critério número de publicações para promoção de 

professores e concessão de fundos para pesquisa. 
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o raciocínio dos bibliotecários, expresso em abundante literatura, teria sido 
mais ou menos este: se os preços dos periódicos aumentaram muito além da infla- 
ção, e o número de artigos publicados cresce em desproporção ao número de pes- 
quisadores, esse não é um problema que bibliotecários possam controlar. A única 
estratégia possível é tomar distância do problema e documentar as suas raízes. A 
formação de coleções não é para as bibliotecas um fim em si mesmo, é um meio 
para um fim, e a tecnologia oferece outros meios. É preciso reordenar as priorida- 
des. O problema não é possuir, mas ter acesso. Para ser verdadeiramente eficien- 
te, o acesso remoto deve oferecer resposta tão rápida que o usuário que requisitou 
o serviço não perceba nem a distância que o material viaja nem o veículo que o 
trouxe. Acesso bibliográfico rápido existe. Acesso rápido ao documento ainda 
não, não porque não exista a tecnologia, mas porque as bibliotecas não investiram 
nesse processo. O problema então não é como melhorar a coleção, mas como evi- 
tar que o desenvolvimento da coleção empaque e frustre o acesso. Esse raciocínio 
sugere uma ação contrária a que as bibliotecas até agora tomaram, sugere que é 
necessário batalhar por fundos, mas para empregá-los nas necessidades das biblio- 
tecas e seus usuários, e não para repassa-los para os editores (White, 1992). 

E isto sem dúvida está acontecendo. Em recente artigo McCarthy (1994) ci- 
ta levantamento realizado pela Association of Research Libraries (ARL) que 
congrega as 108 maiores bibliotecas de pesquisa americanas e canadenses, as 
quais estimam que os cancelamentos de títulos de periódicos científicos subiu de 
3 milhões de dólares em 1990 para 6 milhões em 1991, daí para 12 milhões em 
1992. Nas estimativas para 1993, a lista da ARL identificou como as bibliotecas 
"campeãs de cancelamentos" aquelas que iriam cancelar mais de US$ 200.000, 
entre as quais a super campeã era a Universidade de British Columbia, no Cana- 
dá, com o cancelamento do equivalente a US$ I milhão em assinaturas. Outro es- 
tudo pela mesma ARL mostra que apesar de assinarem menos títulos, as biblio- 
tecas estão gastando cem por cento mais em periódicos. (McCarthy, 1994, p.42) 

A busca por novas soluções para as necessidades das bibliotecas foi então 
intensificada. Nenhuma das alternativas propostas até então havia conseguido 
substituir o periódico científico. Algumas iniciativas tais como separatas, pre- 
prints e microformas tiveram sucesso apenas como complemento ao periódico 
científico, e não como substitutos. Do ponto específico do acesso, iniciativas co- 
mo o compartilhamento e aquisição planificada também tiveram sucesso apenas 
parcial. No entanto, o desenvolvimento acelerado da tecnologia de comunicação 
eletrônica está fazendo surgir novas e promissoras soluções. 

NOVAS SOLUÇÕES 

No cenário americano e no europeu, as novas soluções passam todas pela 
comunicação eletrônica. E esta tendência certamente terá impacto nas bibliote- 
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cas brasileiras. Entre os novos meios que vêm sendo utilizados ou estudados pa- 
ra a divulgação da informação científica e técnica, as que provavelmente terão 
maior impacto são os periódicos eletrônicos e os serviços de acesso ao documen- 
to, também estes, muitas vezes, eletrônicos {document delivery). 

O uso generalizado da comunicação eletrônica certamente tomará as biblio- 
tecas virtuais uma realidade comum. Questões decorrentes disto são o papel dos 
editores e dos vendors e, mais importante para nós, o papel da própria biblioteca 
universitária. Neste cenário, segundo algumas propostas, a biblioteca universitá- 
ria poderia tomar-se editora e distribuidora. Outra questão é como ficam as bi- 
bliotecas dos países ainda não desenvolvidos. Mas antes de considerar estas 
questões, vamos rever rapidamente as características dos periódicos eletrônicos 
e dos serviços de acesso aos documentos. 

PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

Há basicamente dois tipos principais de periódicos eletrônicos, on-line e 
CD-ROM. Entre as vantagens de ambos em relação ao periódico tradicional es- 
tão a capacidade de armazenamento, que é muito grande e as possibilidades de 
busca que podem oferecer. O primeiro tipo, periódico on-line, é disseminado atra- 
vés das redes eletrônicas, e permite a interação entre autor e leitores. O segundo, 
CD-ROM, permite leitura apenas, e pode ser lido por computadores isolados. 

O PERIÓDICO ON-LINE 

Uma maneira de se ver o periódico eletrônico on-line é considerá-lo apenas 
como uma versão do periódico impresso, armazenada como impulso eletrônico. 
Cada vez mais, os artigos impressos hoje em dia são gerados eletrônicamente, ou 
se tornam eletrônicos em algum ponto entre a concepção e impressão do manus- 
crito (os autores escrevem originalmente em computadores e os fascículos são 
compostos no computador). Nesse processo de automação da produção dos pe- 
riódicos, o próximo passo é a distribuição dos textos por via eletrônica, substi- 
tuindo ou antecipando a impressão em papel. A vantagem principal é a rapidez 
na distribuição dos artigos que as redes eletrônicas tomam possível. Além disso, 
os artigos podem ser divulgados individualmente, independentemente de fascí- 
culos. A recuperação desses artigos pelos usuários das redes é fácil, e o que um 
cientista ou estudioso pode acessar na rede se toma parte da sua biblioteca vir- 
tual. Nesta visão, os periódicos eletrônicos são uma versão eletrônica dos perió- 
dicos tradicionais, e as vantagens são economia no preço do papel, impressão e 
correio, desde que o recipiente não deseje uma cópia impressa. (Okerson, 1990) 
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Outra visão do periódico eletrônico, mais ousada, mexe com a noção que se 
tem da comunicação científica e considera a visão descrita anteriormente tímida 
e inibidora. Segundo a nova perspectiva, o formato eletrônico tem potencial pa- 
ra mudanças muito mais profundas. Os projetos idealizados descrevem o cientis- 
ta lançando na "rede" uma idéia, ainda incompleta, expondo-a para exame e co- 
mentários dos demais cientistas. Alimentada com a colaboração de muitos, a 
idéia germina, se desenvolve e prospera. Idéias que poderiam nascer mortas, tor- 
nam-se vivas e se desenvolvem, a medida que outros pesquisadores respondem 
e colaboram. O periódico eletrônico que alguns autores imaginam é um meio 
prático de comunicação interativa, que abre janelas para além das idéias expos- 
tas inicialmente, através de arquivos suplementares e notas de roda-pé, som e 
imagens. Escrever não fica mais restrito a lugar, momento ou grupo. (Okerson, 
1990) As noções de autor e leitor se confundem, o texto não é estático, e o que 
é versão definitiva de um texto já não é uma noção clara. 

Há dez anos atrás o processo de transferência da informação era geralmen- 
te descrito como uma série um tanto estática de passos. A informação era repre- 
sentada fluindo de maneira ordenada ao longo de uma linha contínua, do cientis- 
ta para editor de periódico primário, e desse para um serviço de indexação e 
resumo, e então para um agente de serviços online, em seguida para um especia- 
lista da informação, e de volta de novo para o usuário/cientista. Kaser afirma que, 
como acontece com tantos esquemas intelectuais, essa representação funciona 
bem no papel, mas a realidade é bem diferente; o processo de transferência da in- 
formação nunca foi tão linear e simples. Para Kaser, a representação mais ade- 
quada seria como em um laço {loop), tendo no nó central os pesquisadores, sem- 
pre pesquisando e obtendo mais informações (uma laçada) ao mesmo tempo em 
que também estão divulgando (outra laçada). (Kaser 1990) A tecnologia da infor- 
mação por vias eletrônicas parece ser muito mais adequada à essa realidade das 
comunicações entre cientistas e estudiosos do que a tecnologia tradicional. 

PERIÓDICOS EM CD-ROM (COMPACT DISC READING MEMORY ONLY) 

Há uma diferença enorme entre os periódicos online e em CD-ROM. En- 
quanto aqueles permitem a interação com o leitor, os CD-ROM permitem apenas 
a leitura. Mas suas vantagens são muitas em relação ao meio impresso em papel. 
CD-ROM se parece com um CD comum, (disco compacto de audio) de 12 cen- 
tímetros, mas atualmente (1993) é capaz de armazenar até 650 milhões de carac- 
teres (650 MB) de informação digital, o equivalente mais ou menos a entre 
10.000 a 12.000 páginas impressas. O avanço tecnológico nessa área é extrema- 
mente rápido, e a capacidade decerto aumentará muito. O acesso é aleatório, bem 
mais lento que em um disco rígido de um micro computador pessoal. 
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As bibliotecas aderiram rapidamente aos CD-ROMs, especialmente como 
veículo de bases de dados bibliográficos. A grande capacidade de armazenamen- 
to e as possibilidades de busca que oferecem são muito vantajosas quando com- 
paradas aos meios tradicionais, e o preço e condições de uso oferecem vantagens 
em relação às bases online. Como meio para periódicos há outras vantagens, se- 
cundárias mas importantes, como espaço para armazenamento, por exemplo. 

OS SERVIÇOS DE ACESSO AO DOCUMENTO 

A crise dos periódicos forçou as bibliotecas americanas a uma mudança ra- 
dical de atitude. Ao perceberem ser impossível adquirir todos os documentos de 
interesse de seus usuários, as bibliotecas universitárias optaram pelo acesso a ar- 
tigos isolados, fornecido apenas quando solicitados especificamente pelos inte- 
ressados. Onde antes o esforço era dirigido para comprar tudo para que pudesse 
um dia ser útil para alguém, hoje espera-se para adquirir o artigo específico na 
hora que alguém de fato precise. E a mudança do princípio "just in case" para o 
"just in time". Isso fez reflorescer um tipo de serviço tradicional na biblioteca, o 
intercâmbio, mas com uma nova feição. O que é novo, agora, é a existência de 
serviços especializados mantidos por bibliotecas ou agências independentes, a 
facilidade com que o acesso pode ser feito por meios eletrônicos, e a introdução 
de cobrança, pois os artigos são comprados, não emprestados ou cedidos. A eco- 
nomia que estes serviços podem trazer é significativa. MacCarthy reproduziu 
uma estimativa realizada sobre dados de demandas realmente havidas de arti- 
gos da área de biologia, no ano de 1993, na Universidade de Columbia. Segun- 
do esta estimativa, houve 1.062 pedidos de artigos publicados em 594 periódi- 
cos. O custo total estimado de assinaturas desses periódicos, no ano, foi de 
343.926 dólares. O custo de compra dos artigos solicitados teria sido de 28.674 
dólares. A diferença de custo entre um sistema e outro foi estimada de 315.252 
dólares, 91,6% ou, o acesso a um artigo assinado sairia em média, 12 vezes mais 
caro. (MacCarthy, 1994) 

Na estimativa realizada com os dados da University of Columbia, o preço 
estimado por artigo solicitado foi de US$ 26 para cada artigo fornecido por ser- 
viços de empréstimo entre bibliotecas, e US$ 39 para artigos obtidos através de 
serviços comerciais. 

Há vários serviços comerciais, alguns iniciados em bibliotecas universitá- 
rias, entre eles UnCover 2, Faxon Finder, CitaDel, por exemplo. (Leach & Trib- 
ble, 1993) O acesso a eles pode ser feito pela biblioteca do usuário ou diretamen- 
te pelo próprio interessado, através da rede. (NISSLEY, 1993 p. 167) Daí o 
conceito de biblioteca virtual que pode ser definido como o acesso que um usuá- 
rio tem, a partir de seu computador individual ou de sua biblioteca local, a itens 
de informação, os quais ele pode acessar a qualquer hora na tela, ou imprimir em 
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sua impressora. Por exemplo, o CORE project (Chemical Online Retrieval Expe- 
rimentX Cornell University, oferece 20 periódicos com textos completos, inclu- 
sive tabelas e figuras, editados pela American Chemical Society. A busca é pos- 
sível através de palavras chave. 

Editoras comerciais e agentes intermediários estão tentando entrar na área 
de distribuição eletrônica. Um exemplo disso foi o serviço ADONIS, oferecido 
por alguns editores europeus. ADONIS, era um serviço de acesso a artigos espe- 
cíficos {document delivery) organizado por um consórcio que incluia Blackwell 
Scientific Publications, Elsevier, Pergamon, and Springer Verlag, e outros edito- 
res menores, e ainda a Commission of the European Economic Community e The 
British Library. Em 1992 incluia 42 editores e perto de 410 títulos. O acervo era 
formado por cópias de artigos publicados em periódicos das áreas biomédicas, 
transferidas para o meio eletrônico através de scanners. (Campbell, 1992) As pá- 
ginas eram transferidas para os CDs e os assinantes do serviço tinham o direito 
a fazer cópias impressas dos artigos, para seus usuários. Um volume semanal tí- 
pico do ADONIS continha cerca de 10.000 páginas de artigos de cerca de 430 
periódicos. Os índices também são em CD-ROM, e ficam residentes no disco rí- 
gido da biblioteca usuária. Esse índice é baseado na Excerpta Medica, oferecen- 
do como pontos de acesso autor, palavras do título, título do periódico, ISSN, 
ano, volume, fascículo e página. Outro exemplo é o projeto ainda experimental 
TULIP (The University Licensing Program), no qual 43 títulos publicados pela 
Elsevier são distribuídos por meios eletrônicos para nove universidades. A ques- 
tão de preço, no entanto, ainda está sendo discutida, e a longo prazo, se as edito- 
ras dominarem o mercado, talvez não venham a ser baratos. (Nissley, 1993) 

Um ponto interessante a considerar é o papel da biblioteca no processo. A 
facilidade de acesso direto do interessado ao artigo fornecido pelos serviços de 
Document Delivery, pode tornar desnecessária a intermediação da biblioteca. 
(Ashford 1993). Por outro lado, as universidades podem se tomar editoras e dis- 
tribuidoras, uma vez que os artigos são gerados e produzidos por seus professo- 
res, isto é, pesquisadores pagos por elas, são arbitrados e editados também por 
seus membros (geralmente essas pessoas não ganham por esse serviço, ou ga- 
nham apenas algo nominal), e lidos por eles e seus estudantes. Hoje os pesqui- 
sadores abrem mão dos direitos autorais de seus artigos para as editoras, e suas 
universidades, depois, compram de volta os artigos publicados, a preços cada 
vez mais alto. Por que repassar os direitos autorais e os lucros para as editoras? 
(Levin, 1992) 

NOVOS PROBLEMAS 

Infelizmente, as novas soluções não vêm sem problemas. Já existem muitos 
periódicos em formato eletrônico, tanto online quanto em CD-ROM e, o número 
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de títulos nesses formatos continua a crescer: A edição de 1992-1993 do Ulrich's 
incluiu 2.941 títulos disponíveis exclusivamente online ou online e papel, e 558 
títulos disponíveis em CD-ROM. O Ulrich's não informa quantos desses são pe- 
riódicos científicos ou acadêmicos, com artigos arbitrados por avaliadores. Pro- 
vavelmente não muitos. Na verdade, o periódico tradicional, apesar de suas ina- 
dequações, ainda é o meio mais importante de divulgação científica, e o meio 
eletrônico, em que pesem as vantagens que oferece, apresenta problemas para 
editores, autores, leitores e bibliotecas. Okerson (1990) listou alguns desses pro- 
blemas: 

-1 incertezas quanto a maneira de cobrança - nada indica que o preço será 
mais baixo 

-2 medo de cópias não autorizadas que resultam na perda do lucro - o con- 
trole de cópias indevidas é muito mais problemático 

-3 questões sobre propriedade - se o texto pode ser modificado, pelos vá- 
rios leitores, quem é o autor? e se o acesso funciona sob licença, a biblioteca não 
mais possuirá o documento. Quando acabar a licença, acaba o acesso, mesmo a 
registros antigos. 

-5 falta de padrões rígidos, 
-6 dificuldade de transmissão de gráficos, tabelas, imagens 
-7 sistemas não amigáveis ou dificuldade de aceitação pelos usuários. 

Alguns autores afirmam que não são os problemas técnicos que impedem 
a aceitação mais ampla dos periódicos eletrônicos (esses problemas serão solu- 
cionados mais cedo ou mais tarde), mas sim fatores sociais, psicológicos e eco- 
nômicos cuja solução é bem mais difícil, como por exemplo: a) costumes esta- 
belecidos na comunidade científica, b) legislação relacionada a direito autoral, 
e c) custos. 

COSTUMES DA COMUNIDADE CIENTÍFICA E O MEIO ELETRÔNICO 

Alguns costumes estabelecidos na comunidade científica levam a restrições 
ou a não aceitação do meio eletrônico por parte de autores e leitores como meio 
formal de comunicação científica. O problema principal está na falta de valida- 
ção do material. Em um estudo realizado por Anderson com cientistas ingleses, 
os entrevistados se declararam céticos quanto a aceitação de periódicos eletrôni- 
cos justamente por falta de um bom sistema de validação; "publicação não é pa- 
ra informação, é para reputação". (Anderson, 1991) Vários autores enfatizam o 
fato de ser o periódico tradicional muito mais do que meio de comunicação de 
pesquisa, mas meio de reconhecimento científico, que faz com que autores, edi- 
tores, e usuários tenham interesses pessoais enormes investidos nesse sistema. 
Portanto há mais coisas em jogo que a mera eficiência na transmissão de resul- 
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tados de pesquisa. Os cientistas se preocupam com o risco de seus textos publi- 
cados nas redes não serem levados em conta para questões de promoção e finan- 
ciamentos. (Hewitt, 1990 e Levin 1992) 

LEGISLAÇÃO RELACIONADA A DIREITO AUTORAL 

A decisão da biblioteca quanto ao dilema acesso em vez da propriedade de- 
ve considerar aspectos legais: o acesso como praticado tradicionalmente está ba- 
seado no sistema impresso e não no eletrônico. E na lei americana, que rege a 
maior parte dos materiais em questão, há diferenças quanto aos direitos da biblio- 
teca em relação a material adquirido sob os dois formatos. 

Para o material impresso que a biblioteca adquire, vale a lei de copyright e 
a doutrina da primeira venda, enquanto para a informação no meio eletrônico 
funciona o licenciamento. 

A lei americana do copyright, que data de 1976 mas tem várias emendas, 
protege o autor ou o detentor do copyright, dando-lhe o direito exclusivo de con- 
trolar, e por implicação lucrar sobre toda cópia, distribuição, representação, apre- 
sentação ou qualquer outra forma de comunicação de seu trabalho, durante o pe- 
ríodo de sua vida acrescido (para seus herdeiros) de mais 50 anos. A lei americana 
também incorpora exceções ao controle exclusivo dos autores, exceções essas 
que estimulam usos educacionais que não visam ao lucro, julgados necessários 
para o bem estar cultural, social, político e econômico da nação. Da maior impor- 
tância para as bibliotecas universitárias e públicas e seus usuários, a lei do direi- 
to autoral contém a "doctrine of fair use" e. a "doctrine of first sale". Essas dou- 
trinas permitem a cópia de textos por usuários das bibliotecas, e permitem às 
bibliotecas emprestar a cópia comprada, revendê-la ou doá-la, sem pagar direitos 
autorais. Portanto, a biblioteca depois que adquiriu o documento, pode comparti- 
lhá-lo através do serviço de Intercâmbio (com algumas restrições). Resumindo, 
as bibliotecas exercem o controle dos materiais impressos que adquirem. 

Assim, a biblioteca que se decidiu pelo acesso pode adquirir documentos 
solicitados pelos seus usuários emprestando-os ou comprando-os de uma outra 
biblioteca, através do Intercâmbio, (empréstimos entre bibliotecas), ou de servi- 
ços comerciais do tipo document delivery. Esses serviços, podem incluir paga- 
mento de royalties, que os editores vão provavelmente incluir no preço dos arti- 
gos individuais, para manter seus lucros, diminuídos pelo cancelamento de 
assinaturas. Se o preço for muito alto, não haverá os benefícios para as bibliote- 
cas que compram, que ficariam então só com a alternativa do Intercâmbio. 

Mas para informação originalmente publicada na forma eletrônica o inter- 
câmbio vai ser possível. Anita Lowry (1993) se utiliza de uma analogia que dá 
bem a dimensão do impacto que o uso intensivo dos meios eletrônicos terá nas 
coleções: diz que passaremos de locadores para inquilinos. A questão está no fa- 
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to de os produtos eletrônicos não estarem, na lei americana, sujeitos à lei do 
copyright, mas sim ao licenciamento para o uso (license). Ao adquirirem acesso 
aos produtos eletrônicos, as bibliotecas perdem o direito de controle sobre esses 
produtos. Isto é, elas alugam, não compram, e devem devolver o material - CDs, 
fitas - aos donos quando o aluguel expira e não é renovado. Isso certamente te- 
rá impacto na missão da biblioteca como curadora do conhecimento humano. A 
lei do copyright, tanto a americana quanto a brasileira, fornece as condições pa- 
ra que a biblioteca cumpra a sua missão de preservação, mas, como coloca 
Lawry, com a informação em formato eletrônico não se pode pensar da mesma 
maneira. Esses direitos não são garantidos quando se trata de material eletrôni- 
co. Por exemplo, CD-ROMS são em gera! fornecidos sob licença, não são ven- 
didos e os editores exigem a devolução do CD-ROM ultrapassado cada vez que 
os trocam por um atualizado. Quando a biblioteca resolve não mais assinar o ser- 
viço, tem que devolver os discos que tem pois não lhe pertencem. Isto é, depois 
de anos investindo no acesso às informações desses discos, não sobra à bibliote- 
ca nada para guardar. Quanto ao material online, acessível através de redes, não 
há como preservar. As funções que julgamos tão pertinentes às bibliotecas, cole- 
ta, organização, preservação e acesso à informação, não podem ser exercidos 
com material eletrônico'. Essa discussão, no Brasil, por enquanto, não parece ser 
levado muito a sério. Mas o fato é que ao entrar no mercado mundial, o país te- 
rá que considerar esses pontos. Isso porque o documento é licenciado e não ad- 
quirido pelas bibliotecas. O uso do material fica sendo regido por contrato de uso 
e não pela lei de direito autoral. O contrato é mais restritivo que a lei e pode proi- 
bir o compartilhamento. O intercâmbio entre bibliotecas pode diminuir muito 
com o sistema de comunicação eletrônica. 

A decisão pelo acesso em vez da propriedade depende, naturalmente, de al- 
guém, outra biblioteca, ter feito decisão contrária, possuir o documento e estar dis- 
posta a emprestá-lo ou vender uma cópia. Provavelmente será uma grande biblio- 
teca de pesquisa que não desistiu da idéia de ter tudo. Se isso de fato vier a 
acontecer, provavelmente haverá dois tipos de bibliotecas: grandes bibliotecas de 
pesquisa, destinadas a adquirir grandes coleções, e bibliotecas menores, mais ágeis 
que funcionarão como centros de serviço e atendimento, comprando exclusiva- 
mente sob demanda. A pressão financeira continuará a existir sob as grandes bi- 

As licenças concedidas pelos fabricantes de material eletrônico geralmente cobrem as seguintes atividades: 1. cópias 
do programa software fora backup, toda cópia é em geral proibida. 2. printing or downloading- geralmente vale a doutrina do 
fair use. Alguns fabricantes especificam limites do quanto do texto pode ser copiado, e embutem salvaguardas que só permitem 
copias ejn pedaços. 3. o que se pode fazer com a cópia original do programa, texto etc (diskettes) algumas permitem que se- 
jam guardadas pelas biblioteca desde que respeitado o acordo. Outras permitem que a biblioteca fique com o material só en- 
quanto paga a assinatura. Não renovada a assinatura, a biblioteca tem que devolver o material. 4. uso- educacional; pesquisa 
acadêmica, não comercial. 5. categorias de usuários - quase nenhuma impõe restrições. Algumas, com a LKXIS, na área de di- 
reito, resirige o uso a alunos de um departamento específico. Alguns produtores estabelecem um preço para uso único (em um 
computador, um leitor de cada vez) ou licenças para lodo o campus, vários leitores ao mesmo tempo.Mas o preço sobe muito: 
exemplo: New Oxford English Dictionary 2nd ed., CD-ROM- custa, para um $895, licença para lodo o campus: 10.000! 

96 



bliotecas que passarão a cobrar mais das pequenas por seus serviços. E a medida 
que as suas coleções se tornam eletrônicas, talvez não consiga compartilhar esses 
materiais por causa dos termos do licenciamento. Os editores vão ter que estabe- 
lecer acordos com essas bibliotecas grandes, que servirão de distribuidores para 
eles. Essas bibliotecas de pesquisa poderão até ocupar o lugar dos agentes comer- 
ciais. 

CUSTOS 

Outro ponto a considerar são os custos. Autores como Lynch (1993 p. 10) 
acham que os custos não serão reduzidos com modernização. As bibliotecas es- 
tão procurando novos modelos econômicos. Muitos periódicos ou artigos de pe- 
riódicos não são lidos, como ficou demostrado na estimativa da Universidade de 
Columbia, e é tecnicamente possível usar as infra-estruturas que estão se desen- 
volvendo com as redes para passar para um modelo de aquisição sob demanda 
no qual a biblioteca só adquiria artigos que fossem de fato solicitados por usuá- 
rios e quando o fossem, em vez de fazer assinatura do periódico. Mas também 
pode-se supor que os editores vão cobrar por esses artigos um preço suficiente- 
mente alto para manter os seus lucros. Com relação ao confronto editoras-biblio- 
tecas, a simples modernização do processo tradicional de publicação não ofere- 
cerá às bibliotecas alívio econômico. 

Passar parte dos custos para o usuário final, isto é, cobrar dos usuários, tal- 
vez venha ser necessário. O problema, pode, potencialmente, fazer com que as 
bibliotecas que oferecem tais serviços compitam entre si pelos usuários, como 
entidades comerciais, especialmente quando as distâncias geográficas não in- 
fluenciam na eficiência ou preço. Um outro aspecto a ser considerado é a igual- 
dade de acesso entre usuários, ponto que vem sendo tradicionalmente defendido 
pelas bibliotecas, mas que certamente não poderá ser mantido. 

COMENTÁRIOS 

A impossibilidade sentida por grande parte das bibliotecas de pesquisa em 
manter coleções significativas de periódicos para seus usuários e as possibilidades 
da tecnologia de comunicações provocou uma mudança de atitude naquelas biblio- 
tecas. Manter grandes coleções de periódicos será meta de apenas poucas bibliote- 
cas. As qualidades que se procuram no novo sistema, segundo Okerson (1992) são; 

1. meio rápido e de fácil acesso para compartilhar recursos, complementan- 
do as coleções 

2. adaptável à maneira como a pesquisa é apresentada. 
3. acesso maior e mais rápido ao conhecimento e mais eficiente do ponto 

de vista de custo benefício. 
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E sob esses pontos de vista, o potencial é enorme. Mas há outros problemas. 
O meio papel, embora caro, é acessível a todos os países, mesmos aqueles com 
pouca tecnologia. E uma vez comprado, incorpora-se as coleções. Mas, desconta- 
das as bibliotecas americanas, os países do terceiro mundo não serão capazes, co- 
mo mercado, de sustentar a publicação de muitos títulos. 

Outras perguntas a serem feitas dizem respeito às funções do periódico 
primário: a tecnologia eletrônica pode substituir periódico tradicional nas suas 
funções de filtro (arbitragem) e validação da pesquisa, reconhecimento de auto- 
ria (propriedade e prioridade intelectual), e arquivo do conhecimento humano? 
Serão aceitos por autores e usuários? Serão economicamente viáveis? E o papel 
das bibliotecas? Deveriam competir ou colaborar com os editores comerciais de 
publicações de pesquisa? (Hewitt, 1990) 

Para o futuro , Brown ( 1993) preconiza um cenário em três fases: primeiro 
é necessário que as bibliotecas adquiram mais eficiência com os meios eletrôni- 
cos do que são capazes agora, embora não se saiba quanto isso vai custar. Esta- 
mos participando hoje de um processo de transformação de um sistema e de con- 
ceitos que duraram 300 anos e que resistiram a muita mudança: novos papéis para 
o autor, para os usuários, para o editor e para as bilbiotecas. Mudança no concei- 
to de coleção. Será necessário definir e assumir as responsabilidades que decorre- 
rão do novo papel de fornecedores sob demanda. Há o problema da responsabili- 
dade pela preservação. Haverá também mudanças na economia da informação: 
informação que é muito demandada terá preço mais alto, mas será produzida. In- 
formação pouco demandada será difícil de ser produzida. Quem se encarregará 
delas? O problema do copyright também terá que ser enfrentado. E muito impor- 
tante para nós, do terceiro mundo, o novo sistema poderá criar uma sociedade in- 
telectual de classes ainda mais pronunciadas, deixando-nos à mai^em. 

ABSTRACT 

The difficulties faced by university libraries all over the world to maintain 
good periodical collections for research are getting increasingly acute since de 
80's. Main causes are huge increases in prices and in the number of new titles. It 
has caused librarians to seek for alternatives. New technologies offer many pos- 
sibilities, still not completely explored or developed, such as electronic periodi- 
cals and CD-ROMs, and the use of document delivery services, which are po- 
tentially more efficient than the traditional solutions. But these alternatives are 
not free of problems, mainly related to the tradicional functions of the scientific 
periodical, and to legal issues related to use and ownership. Consequences of the 
adoption of these alternatives are still uncertain for countries of the third world, 
including Brazil. 

98 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDERSON, Alun. Networks for thinking in cliques? Science, v. 253, p.506, 2 
August, 1991. 

ASHFORD, John H. Selection criteria for technical options available in electro- 
nic publishing-networks, CD-ROM and micro products. Aslih Proceedings, 
c,45, n.lO, p.249-255. October 1993. 

BROWN, Gary. From past imperfects to future perfects. Serials Librarian, v.23, 
n.3/4, p.109-121, 1993. 

CAMPBELL, Robert. Document delivery and the journal publisher. Scholarly 
Publishing, v.23, n.4, p.213-221, July 1992. 

CARRIGAN, Dennis R Research libraries evolving responses to the "serials cri- 
sis". Scholarly Publishing, p. 138-151, April, 1992. 

GRAHAM, Gordon. The economics of journal publishing A publisher's view. In: 
BROOKFIELD, Karen, ed. Scholarly communication and serials prices. 
Proceedings of a conference sponsored by The Standing Conference of Na- 
tional and University Libraries and The British Library Research Develop- 
ment Departament 11-13 June 1990. London, British Library Research, 
Bowker-Saur, 1991, p.39-43. 

GRIEBEL, Rolf. The international problem of differential pricing for research li- 
terature. Final report on a project carried out by the IFLA Section on Acqui- 
sition and Exachange. In: WILL the chain break? Differential pricing as 
part of a new pricing structure for research literature and its consequences 
for the future os scholarly communication: proceedings of an IFLA works- 
hop, Stockholm, 23 August 1990/ Section on Acquisitionand Exchange... 
ed. by Ulrich Montag. The Hague, IFLA, 1992. p. 11-24, Appendices, p. 61- 
90. 

HEWITT, Joe A. Objectives of the seminar. (Seminar on the future of the scho- 
larly jounal). Library Acquisitions: Practice & Theory, v. 14, p. 1-4, 1990. 

KASER, Richard. The Future of scientific communication- the view from Che- 
mical Abstracts Service. Library Acquisitions: Practice & Theory, (Seminar 
on the future of the scholarly journal). v.l4, p. 31-42, 1990. 

99 



KING, Donald W. et al. Statistical indicators of scientific and technical commu- 
nication (1960-1980), vol. V: an update. Rockville, Md: King Research, 
Inc. 1977, p. 3, 37-38 

LEVIN, Aaron. The log on library, Johns Hopkings Magazine, p. 12-19, Fe- 
bruary, 1992. 

LEWIS, D. W. Economics of the scholarly journal. College and Resarch Libra- 
ries, p.675-688, November, 1989. 

LINE, Maurice B. The publication and availability of scientific and technical 
papers: an analysis of requirements and the suitability of different means 
of meeting them. Journal of Documentation, v.48, n.2;210-219, June 1992, 
p.201. 

LOWRY, Anita. Landlords and tenants: who owns information, who pays for it, 
and how? The Serials Librarian v.23, n.3/4, p.61-7I, 1993. 

LYNCH, Clifford A. Reaction, response and realization: from the crisis in scho- 
larly communication to the age of networked information. Serials Review, 
V.I8, n.l2, p.107-112, Spring/Summer 1992. 

LYNDEN, Frederick. Tracking serial costs with computer technology. Publis- 
hing Research Quarterly, v.9, n.l, p.63-81. Spring, 1993. 

MACHLUP, Fritz & Leeson, Kenneth. Information through the printed word. 
The dissemination of scholarly, scientific, and intellectual knowledge, vol.2: 
Journals. New York, Praeger Publishers, 1978. p. 19-20. 

McCarthy, Paul. Serial killers. Academic libraries respond to soaring costs. 
Library Journal, p.41-44, June 15, 1994. 

MEADOWS, A. J. Communications in science. London, Butterworths, 1974, 
248p. 

MEADOWS, A. J. New technology and developments in the communication of 
research during the 1980s. Leicester, University of Leicester, n.d. 40. Bri- 
tish Library Research and Development Report n° 5562. Reviewed by A 
Kent. Journal of Documentation, v.38, n.2, p.38, June 1982. 

MONTAG, Ulrich. A short introduction to the topic. In: WILL the chain break? 
Differential pricing as part of a new pricing structure for research litera- 

100 



tura and its consequences for the future as scholarly communication: pro- 
ceedings of an IFLA workshop, Stockholm, 23 August 1990/Section on 
Acquisitionand Exchange... ed. by Ulrich Montag. the Hague, IFLA, 1992, 
p.9-10. 

NISSLEY, Meta. Rave new world: librarians and eletronic acquisitions. Library 
Acquisitions, Practice & Theory, vol.17, p.165-173, 1993. 

OKERSON, Ann. Electronic journals: current issues. lAALD Quarterly Bulletin, 
V.37, n.1-2, 1992. 

OKERSON, Ann. Publishing through the network; the 1990s debutante. Scho- 
larly Publishing, p. 170-177, April, 1992 

SPIGAI, Fran. Information pricing. In: Annual Review of Information Science 
and Technology (ARIST), v.26, 1991. p.40-73. 

WHITE, Herbert S. Collection development is just one of the services options. 
The Journal of Academic Librarianship, v.l8, n.l, p.4-16, 1992. 

101 



I ! ' ^ / I.. 



1.6 AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO ELEMENTOS 

FACILITADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

INTEGRADOS 
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RESUMO 

Comentário sobre os impactos causados pelas principais tecnologias de in- 
fomação nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas universitárias. Análise 
das seguintes tecnologias de informação; bancos e bases de dados, CD-ROM, hi- 
pertexto, multimídia, redes locais, Internet e Rede Nacional de Pesquisa (RNP), 
biblioteca virtual. 

Palavras-chave: Bases de dados; Tecnologias de Informação; CD-ROM; Hiper- 
texto; GOPHER. 
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I INTRODUÇÃO 

Neste artigo é apresentada uma visão geral das grandes liniias que vêm di- 
recionando os maiores avanços observados na extensa e diversificada área de tec- 
nologia de informação. Esses avanços são vistos sob a ótica dos possíveis refle- 
xos na integração de nossas bibliotecas, principalmente as universitárias. Neste 
estudo serão analisados: 

a) os enormes progressos alcançados na capacidade de armazenamento de 
dados dos diversos suportes de memória, tanto entre os já conhecidos, quanto en- 
tre os mais recentemente; 

b) a recente concepção na estruturação dos dados nas memórias de armaze- 
namento, resultante não só do aumento de capacidade destas, mas também das 
novas abordagens conceituais em que se baseiam os sistemas interativos, os 
quais vêm se beneficiando, continuamente, dos formidáveis avanços acontecidos 
no campo da inteligência artificial; 

c) o barateamento, tanto de equipamentos como de programas lógicos, das 
redes locais (LAN) onde é possível projetar ligações que levem em conta as ne- 
cessidades específicas e os aportes financeiros das unidades de informação; 

d) o crescimento da telemática com a redução drástica das distâncias atra- 
vés das redes de teletransmissão de dados e a multiplicação, não só da potência 
e velocidade de processamento, mas, também dos recursos lógicos através de re- 
des locais e externas, que integram, nos chamados sistemas abertos, equipamen- 
tos informáticos de tipos mais variados. 

Pode-se perceber que assistimos a um movimento irreversível em direção 
ao processamento e uso da informação por meios cada vez mais avançados. Mas, 
paradoxal e infelizmente, nos últimos anos, o Brasil tem perdido velocidade em 
seu processo de desenvolvimento tecnológico. Entretanto, um movimento esbo- 
ça-se, tanto no setor público, como no setor privado produtivo e de serviços, atra- 
vés de um reconhecimento, em todos os níveis, da importância da informática 
documentária como uma das alavancas para o desenvolvimento e da integração 
dos diversos tipos de unidades de informação. 

2 OS CAMINHOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O advento das novas tecnologias de informação tem mudado, consideravel- 
mente, o peso relativo das aplicações impressas em relação aos outros suportes 
de informação, no que diz respeito ao processo global de difusão dos conheci- 
mentos. Ainda que os serviços de informação "sem papel" não sejam uma reali- 
dade generalizada, pelo menos nos países em desenvolvimento, torna-se eviden- 
te que, progressivamente, os sisten'ias de informação especializados evoluem 
nesse sentido. Da mesma forma, nas bibliotecas de todo tipo, os documentos não 
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impressos adquirem importância crescente, ao tempo que, em espaços relativa- 
mente pequenos, acumulam-se quantidades de informações cada vez maiores. 

O processo global de difusão do conhecimento e aqueles de busca e recupe- 
ração da informação têm se alterado significativamente em pouco tempo, deter- 
minando uma interação direta e crescente entre os usuários e os sistemas, o que 
provoca uma mudança no perfil dos profissionais da informação, diminuindo, 
paulatinamente, a força do conceito de intermediário da informação. Paralela- 
mente, os responsáveis pela elaboração de resumos e pela indexação dos docu- 
mentos e dos registros do conhecimento, em áreas especializadas, adquirem ca- 
da dia uma importância maior. 

A seguir são abordados os principais desenvolvimentos ocorridos na área de 
tecnologia da informação. 

2.1 Bancos de bases de dados. 

As bases de dados são fontes de informação computadorizadas que podem 
ser pesquisadas num modo interativo ou conversacional através de um terminal 
de computador, telex ou mesmo um microcomputador. 

Nas tabelas I e 2 estão listados os principais bancos de dados de acesso pú- 
blico do Brasil e do Exterior. 

Tabela I - F'rincipais bancos dc dados no Brasil 

NATUREZA BANCO 

ARUANDA/SERPRO 
BIREME 
CENAGRI 
CIN/CNEN 

FGV 

IBICT 

PRODASEN 

11 bases de dados, cadastros industriais, marcas e patentes 
4 bases de dados, área médica 
5 bases de dados, ciências agrícolas 
8 bases de dados, energia nuclear, física, eletrônica c energia 

elétrica 
2 bases de dados, catálogo coletivo de livros e dados 

econômico-cstatísticos 
6 bases de dados, ciência da informação, catálogo coletivo de 

periódicos, teses 
12 bases de dados, concentração nas áreas de direito e 

jurisprudência 

Tabela 2 - Principais bancos de dados no Exterior 

BANCO NUMERO DE BASES/NATUREZA 

DIALOG Information 
ORBIT/INFOLINE 
QUESTEL 
STN 

BRS 
ECHO (Comunidade Européia) 

380 bases de dados, a maioria referenciais e bibliográficas 
80 bases de dados, a maioria referenciais e bibliográficas 
40 bases de dados, a maioria referenciais e bibliográficas 
20 bases de dados, principlaniente numéricas, com ênfase na área 

de química 
80 bases de dados, a maioria referenciais e bibliográficas 
30 bases de dados, com descritores em 7 línguas, a maioria delas 

referenciais 
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AMERICA ONLINE - 50 bases de dados, jogos, correio eletrônico, teleconferência, 
anúncios, finanças, noticiários, TV, teatro etc. 

COMPUSERVE - 80 bases de dados, finanças, telecompras, jogos, ciência e 
medicina 

Considerando o fantástico crescimento no número de base de dados e tam- 
bém o incremento no número de usuários ocorrido nos países desenvolvidos, e 
considerando, ainda, que a recuperação em liniia no Brasil está em sua infância, 
espera-se que num futuro não muito remoto este potencial de informação seja de- 
mocratizado e esteja disponível a um maior número de brasileiros (1). E possível 
que ainda na década de noventa haja um "boom" no uso de bases de dados, es- 
pecialmente sob a forma de CD-ROM e também através da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP) nos casos de dados/informações recentes ainda não publicados 
em CD-ROM, ou mesmo, para fugir dos altos custos das telecomunicações da 
EMBRATEL (RENPAC e INTERDATA). 

As evoluções tecnológicas que estão ocorrendo no exterior terão reflexos 
positivos no Brasil. O uso do microcomputador pelas bibliotecas está aumentan- 
do e, com certeza, os bancos de dados brasileiros serão menos burocráticos, te- 
rão interfaces de acesso mais amigáveis, serão mais ágeis na atração de novos 
clientes e no oferecimento de produtos informacionais. A introdução da rede AN- 
TARES em abril de 1994 já é um indicador de que essas evoluções começam a 
ocorrer em nosso país. 

2.2 CD-ROM 

No final dos anos oitenta foram lançadas no mercado algumas das novas 
tecnologias de informação que eram promessas potenciais a nível de laborató- 
rio. Entre essas tecnologias podemos citar a do Compact Disc/Read Only Me- 
mory, mais conhecida como CD/ROM ou disco compacto a laser. No CD-ROM 
os dados são armazenados sob a forma digital em discos de 4 3/4 polegadas de 
diâmetro. Estes discos podem fornecer informações sob a forma digital tanto de 
áudio (som), como de texto e imagem (2). É impressionante a capacidade de ar- 
mazenamento de dados desses discos, cada um pode conter em média o equiva- 
lente a 1200 a 1500 disquetes comuns, ou 200 livros com 300 páginas (o equiva- 
lente a 550/600 megabytes). Entretanto, o termo Read Only Memory (ROM) 
quer dizer que os dados são escritos de forma permanente no disco, não poden- 
do sofrer alterações. 

Dezenas de bibliografias correntes (índices, "abstracts", bases de dados), 
enciclopédias e outras obras de referência já estão disponíveis sob a forma de 
CD-ROM. É surprendente o crescimento dos títulos disponíveis em CD-ROM; 
de pouco menos de 50 títulos em 1986, o número de títulos disponíveis no mer- 
cado era mais de 600 em 1991, devendo estar, no final de 1994, perto de 4000. 
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No Brasil os primeiros CD-ROM lançados foram: o LILACS da BIREME, a le- 
gislação federal do Senado Federal/PRODASEN, o do IBICT (com o catálogo 
coletivo de periódicos e teses brasileiras). Em junho de 1994 a Editora Abril lan- 
çou o "Almanaque Abril" sob esse novo tipo de suporte de informação. 

A decisão de adquirir bases de dados em CD-ROM já está requerendo um no- 
vo compromisso do profissional da informação em adaptar-se a essa nova tecno- 
logia. Tal decisão não pode ser feita de forma apressada. A implementação do no- 
vo serviço requer alocação de recursos financeiros para equipamento e a revisão 
do orçamento para material bibliográfico para acomodar esse tipo de despesa. Na 
tabela 3 estão assinaladas algumas das vantagens e desvantagens do CD-ROM. 

Tabela 3 - Vantagens e desvantagens do CD-ROM 
Vantagens 

- armazenamento maciço de dados 
- pode-se combinar diversos tipos de 

formatos: gráficos, som e texto 
- leitora de disco é relativamente barata 
- uso ilimitado 

- fácil utilização 
- número crescente de novos títulos 

Desvantagens 
- inexistência de padrão industrial dos equipamentos 
- habilidade limitada de escrever, mudar 

ou alterar dados 
- o disco matriz ainda é caro 
- não há padronização nas linguagens de recuperação 

de dados 

O uso do CD-ROM, em substituição ao acesso em linha às bases de dados 
hospedadas nos grandes bancos de dados, é um tópico de grande discussão no mo- 
mento. O fator custo, variável nos sitemas em linha de acordo com a estrutura de 
"royalties" e/ou políticas do banco de dados, está sendo reduzido significativa- 
mente com os CD-ROM que podem ser comprados, através de assinaturas anuais 
ou sob licença. Nas buscas em linha o custo de se extrair informação armazenada 
num banco de dados é agregada com os custos de conexão numa determinada ba- 
se de dados que variam de base a base, além dos custos de telecomunicações. No 
caso brasileiro, quando se consultam bancos de dados localizados no exterior, ain- 
da são acrescentados os custos da EMBRATEL e impostos. 

A tecnologia de CD-ROM ainda está na sua fase inicial. Uma das grandes di- 
ficuldades existentes nessa fase é que somente um usuário pode consultar um dis- 
co a cada vez. Isto quer dizer que o profissional da informação ou o usuário fica- 
rão ocupando um microcomputador acoplado a uma leitora de CD-ROM quando 
desejarem dados contidos em porções da base. Essa limitação já está sendo ven- 
cida e já existem leitoras que permitem a consulta simultânea de diversos discos. 

O CD-ROM, sob o ponto de vista tecnológico, ainda não foi totalmente es- 
gotado. Cientistas do Centro de Pesquisas da IBM (Almaden, California, US), di- 
vulgaram, em maio de 1994, a possibilidade do armazenamento ótico dos discos 
compactos em diversos níveis. "A solução é baseada na utilização da mídia con- 
vencional de CD mas sem a película de alumínio. Dessa forma, os discos i>erão 
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» 
parcial ou completamente transparentes e poderão ser empilhados com menos de 
um milímetro de distância entre eles, formando, assim, uma composição de dis- 
cos. Através da transparência do disco (sem o alumínio) as lentes de foco do 
"drive" (leitor do CD) movem-se entre os lados da pilha, permitindo a leitura do 
laser em qualquer camada desejada" (3,). Com esse avanço tecnológico, dentro 
em breve, será possível incluir, por exemplo, 1.8 gigabytes de informação num 
único disco, aumentando, por conseguinte, o já enorme potencial de armazena- 
mento dessa tecnologia. ' , 

Outro tipo de disco compficto é o CD-WORM ("Write Once Read Many"). 
Esse disco permite ao usuário gravar dados uma vez e não aceita alterá-los pos- 
teriormente. Sua aplicação maior está no armazenamento de documentos. 

2.3 Hipertexto 

A estrutura dos dados na entrada (campos diferenciados) se relaciona inti- 
mamente com a estruturação nas bases de dados. Assim veremos, de forma su- 
cinta, como a estruturação ou reestruturação dos textos completos ou de partes 
de quaisquer tipos de documentos pode-se relacionar com a organização das in- 
formações nos novos suportes de memória. O armazenamento na íntegra dos do- 
cumentos, considerado como uma utopia há poucos anos, evolui no sentido de 
tornar-se realidade. Para se ter uma idéia da mudança que se prepara a passos de 
gigante, basta pensar no fato de que um bom digitador, trabalhando a um ritmo 
normal precisaria de cinqüenta anos para preencher as informações contidas num 
disco ótico (CD-ROM). Por isso, os discos óticos oferecidos comercialmente 
contêm registros de informação preparados anteriormente para alimentar as ba- 
ses de dados "tradicionais", copiados por via puramente eletrônica. Isso começa 
a preparar o caminho do que, provavelmente, será a curto prazo, um dos maiores 
saltos qualitativos e quantitativos dos conceitos e das técnicas do armazenamen- 
to e recuperação da informação. 

A grande capacidade de armazenamento de informação, oferecida pelos no- 
vos suportes e os novos conceitos de organização dos dados e informações nas 
memórias, resultantes da nova visão das coisas trazidas pelos sistemas de hirper- 
texto (que se expandem nos chamados sistemas hipermídia), levam os sistemas 
de informação e os usuários dos mesmos, na direção de um novo paradigma da 
informação. 

A idéia do hipertexto é de fato tão lógica e tão simples — e ainda baseada 
em princípios tão bem estabelecidos há muito tempo — que parece incrível que 
a idéia só tenha surgido, ou melhor, explodido, nos últimos anos. Mas o que é um 
sistema de hipertexto? 

Ao conceito de linearidade atrelado à leitura de um livro, opõe-se a associa- 
ção não linear das diversas partes de um documento ou de um conjunto de do- 
cumentos inerentes ao hipertexto. De fato, quem tem alguma prática na pesquisa 
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de dados e informações, num certo número de documentos, que são consultados 
uma ou mais vezes, junto com fichas e anotações que se renovam e atualizam 
continuamente, à medida que se progride no aprofundamento do conhecimento 
sobre o assunto estudado, pode compreender muito bem o que está por trás do 
termo "hipertexto", protótipo e realidade da do^mentação eletrônica (4). 

No sentido geral, o termo hipertexto engloba a idéia de escrita e leitura não 
lineares e faz referência à memorização, organização e recuperação da informa- 
ção textual mediante ligações entre palavras, frases, pedaços de um documento 
ou, ainda, documentos completos, com informações de parte do mesmo docu- 
mento ou de outros documentos. 

A estruturação do sistema de hipertexto pode representar-se como uma re- 
de ou teia onde os diversos nós correspondem a toda e qualquer parte informati- 
va suscetível de associação com outra, e os fios ou ligações e associações espe- 
cíficas entre os diversos pontos da informação global. 

Na organização eletrônica da documentação e da informação nela contida, 
janelas na tela do monitor de vídeo, associam-se a objetos na base de dados e li- 
gações são estabelecidas entre esses objetos, tanto graficamente (na forma de 
marca ou sinais), quanto na base de dados (sob a forma de ponteiros), conforme 
figura I. 

TEXTOS / IMAGENS 
( janelas na tela ) 

Ligações entre os nó 
na base de dados. 

Figura 1 - Ligações entre os nos c a base de dados 

A base de dados do hipertexto e a rede de nós de texto (ou de imagens grá- 
ficas), a que nos referimos anteriormente, pode considerar-se como uma amálga- 
ma de documentos ou partes deles, denominada também, mais genericamente, de 
hiperdocumento. Os nós na tela do monitor de vídeo correspondem aos nós da 
base de dados. 

111 



A base de dados pode ser folheada ou consultada de três maneiras: 
a) seguindo ligações e abrindo janelas, sucessivamente, para examinar o 

conteúdo; 
b) procurando na rede, ou numa parte dela, alguma palavra-chave ou atri- 

buto; 
c)"navegando" no hiperdocumento mediante o uso de um "mapa" ou "indi- 

cador de rota" que exibe na tela, sob a forma gráfica, a estrutura da rede (ver Fi- 
gura 2). 

, Figura 2 - Mapa da rota num hiperdocumento 

Nos sistemas de hipertexto dinâmicos — os mais recentes e avançados — 
o usuário pode criar novos nós e novas Ligações que podem relacionar-se aos nós 
já existentes. 

2.4 Multimídia 

A ampliação do conceito de documentos a outros meios de armazenamento 
leva, com toda a naturalidade, aos chamados sistemas de multimídia ou hipermí- 
dia, que resultam da integração de quatro sistemas (5), até há pouco mais ou me- 
nos independentes, a saber: 

a) o sistema de hardware: microcomputadores (ou estações de trabalho), lei- 
tora de disco ótico, monitor de vídeo para exibição de textos e gráficos, tela de 
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alta definição para exibição de imagens fixas ou em movimento, auto-falantes es- 
tereofônicos para saída de voz e de sons, teclado e/ou digitalizador de imagens 
(os chamados "scanners") para introdução de dados textuais e imagens, o dispo- 
sitivo de posicionamento (também chamado de "mouse" ou "ratinho") píu^a en- 
trada de instruções. 

b) sistema de armazenamento da informação: discos compactos, para arma- 
zenamento de informações textuais e gráficas, assim como das ligações associa- 
tivas entre essas informações ou parte delas (por exemplo, "mapas de navega- 
ção"), das bases de dados, discos óticos e compactos de diversos tipos 
(CD-ROM, CD/Interactive); 

c) sistema de programas, integrados pelos aplicativos propriamente ditos 
(como por exemplo: HyperCard, Guide, Hypertext) e pelas linguagens de progra- 
mação adequadas (Hypertalk, Smalltalk, entre outras); 

d) sistema de comunicação, integrado por redes locais e remotas, que per- 
mitem o acesso a outros sistemas nacionais e estrangeiros. 

Não é difícil imaginar a revolução que se avizinha quando se pensa na pos- 
sibilidade de integrar as redes públicas de transmissão de dados, que já mantêm 
grandes sistemas de videotexto como por exemplo, CAPTAIN no Japão, Prestei 
no Reino Unido, Telidon no Canadá, Minitel na França, este último existente em 
mais 4,5 milhões de residências e acessível através de terminais domésticos. Es- 
te fato permitirá dar um enorme salto qualitativo e quantitativo, aumentando, de 
forma astronômica, as facilidades de acesso a uma enorme quantidade de bases 
de dados, tanto pública como privadas. Além disso, será possível o, acesso à dis- 
tância aos acervos das grandes bibliotecas (entre elas a British Library, a Três 
Grande Bibliothèque da França e a Library of Congress), assim como aos gran- 
des acervos de informações textuais, gráficas e sonoras, oferecidos pelos siste- 
mas de hipermídia (6). 

Trata-se, simplesmente, da possibilidade — se os governos se decidirem 
a dar prioridade à cultura — de se colocar ao alcance de todos os estudiosos e 
curiosos um instrumento que facilitará a passagem do documento ao conheci- 
mento, sem sair de casa, e ainda, com a possibilidade de folhear, de ler, de ou- 
vir e de copiar algumas "páginas" escolhidas dentre os muitos milhões de "pá- 
ginas" oferecidas. 

Tem sido crescente o número de novos programas de multimídia. Isto, cer- 
tamente, afetará as áreas de treinamento e educação que, além de torná-los dis- 
poníveis a um grupo maior de pessoas, a custos mais razoáveis, passarão a ter um 
envolvimento maior com a área de lazer e entretenimento. As aplicações de mul- 
timídia na educação encontra-se, ainda, em fase embrionária se comparadas as da 
área de treinamento, já com amplo crescimento. A multimídia, "a serviço de um 
projeto pedagógico que tenha como pano de fundo o aprender a aprender, pos- 
sibilita a integração dos vários sentidos e das várias inteligências. Mobiliza o ser 
humano para uma aprendizagem globalizante e multissensorial" (7, p.215). ■ 
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Os bibliotecários precisam estar atentos para que suas unidades de informa- 
ção possam adquirir os equipamentos adequados e os programas de multimídia, 
trazendo assim, para a sua clientela, uma nova e promissora ferramenta para um 
treinamento rápido e personalizado. 

Convém, entretanto, alertar para um ponto da maior importância. A facili- 
dade de acesso a quantidades enormes de informações, contidas em grandes vo- 
lumes de documentos, organizados de maneira a facilitar a "navegação" entre 
,eles, pode levar a uma verdadeira desorientação, semelhante a de um motorista 
que chega a uma encruzilhada onde as placas de sinalização indicam excessivas 
alternativas de possíveis caminhos, sem que apareça indicado explicitamente, o 
nome do lugar de seu verdadeiro destino, ou informações sobre as melhores ro- 
tas possíveis. E a desorientação por "overdose" de informação. 

A solução, que já começa a ser apontada na literatura especializada, é, co- 
mo não poderia deixar de ser, a organização das informações em redes cujos nós 
se caracterizem por palavras-chave ou descritores realmente significativos e re- 
presentativos dos conteúdos a que se referem. 

Em outras palavras, a indexação dos documentos ou de suas partes, conti- 
nuará sendo a pedra angular de todos os sistemas de armazenamento e de recu- 
peração da informação. 

2.5 Redes locais (LAN) 

Em qualquer organização é sempre difícil a decisão de investir numa rede 
de comunicação para melhorar seus fluxos e serviços. Ao mesmo tempo, é uma 
decisão importante que o gerente da unidade de informação precisa adotar. 

Uma rede local ("local area network", LAN) é um método de conectar com- 
putadores e seus periféricos, transmitindo dados em altas velocidades, dentro de 
uma área ou localidade restrita. O desenvolvimento das redes locais remonta ao 
final dos anos sessenta e início dos setenta quando projetos foram feitos para in- 
terligar computadores de grande porte e minicomputadores. Ethernet, Cambridge 
Ring e ARCnet são as ações mais conhecidas durante os anos setenta. Mas, a par- 
tir do início dos oitenta, foi que o conceito de rede local saiu da comunidade aca- 
dêmica e teve início uma explosão de divulgação comercial. Simultaneamente, foi 
lançado, com extremo sucesso os microcomputadores que, rapidamente, encon- 
traram seus nichos nas aplicações comerciais e automação de escritório (8). 

As redes locais combinadas com os microcomputadores tornaram disponí- 
veis computação e o compartilhamento de recursos e sistemas de endereçamen- 
to de mensagens a um custo muito menor do que os antigos, baseados em siste- 
mas de minicomputadores. O mercado de automação de escritório, que tem tido 
enormes crescimentos, foi, em parte, causado pela introdução das redes locais. 

A filosofia básica das redes locais é o processamento distribuído. Suas prin- 
cipais vantagens são: 
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a) economia e expansão programável; as redes locais que utilizam micro- 
computadores trouxeram substancial poder de processamento dentro dos orça- 
mentos dos pequenos escritórios e organizações. Quando interligados em rede 
esses microcomputadores provêem um custo unitário por equipamento bem mais 
baixo do que se estivessem isolados. Além disso, quando for necessária a expan- 
são da rede ela é limitada ao custo das estações de trabalho e das interfaces apro- 
priadas. Tal fato, por outro lado, não ocorre com sistemas centralizados que, ge- 
ralmente, requerem grandes crescimentos no equipamento central. 

b) controle local; este talvez seja o fator mais importante do ponto de vista 
humano, isto é, o usuário tem o controle completo sobre as operações realizadas. 
Ele pode trabalhar no seu próprio ritmo, processar ("rodar") os programas apro- 
priados e se responsabilizar por quase tudo. Em contraste, nos sistemas centrali- 
zados — principalmente naqueles vinculados a computadores de grande porte — 
o controle é remoto e o trabalho do usuário entra numa fila onde, nem sempre, a 
biblioteca é prioritária. 

c) compartilhamento de recursos e conectividade: essas duas vantagens são 
os pontos fortes da rede local. Muitos escritórios precisam compartilhar periféri- 
cos de alto custo tais como unidades de disco de alta capacidade e impressora a 
laser. Além disso, a rede local pode ser usada para o correio eletrônico (E-Mail), 
transferência de dados/textos e a utilização comum de programas aplicativos de 
custos elevados. 

As redes locais são ideais para aplicações ligadas à automação de escritório 
tais como: processamento de texto, planilha eletrônica, gerenciamento de base de 
dados e correio eletrônico. Tais aplicações são bastante utilizadas nas rotinas diá- 
rias de uma unidade de informação. Espera-se que, numa biblioteca, elas possam 
realizar, entre outras, as seguintes tarefas: 

a) automação de escritório com a integração com as rotinas administrativas 
e do fluxo documental da biblioteca; 

b) a informação será recuperada através das redes remotas ("Wide Area 
Network", WAN), introduzida na rede local, reembalada e enviada ao usuário-fi- 
nal em formato apropriado; 

c) a rede local e a automação de escritório irá facilitar o desenvolvimento 
de bases de dados locais, cadastros e listas de leituras selecionadas, possibilitan- 
do, assim, um enorme potencial de produtos e serviços informativos; 

d) com os progressos da inteligência artificial será possível tirar vantagem 
de sistemas informáticos personalizados. Assim, existirão sistemas mais amigá- 
veis e receptivos à base de conhecimento local. 

"Para explorar os poderes das redes os usuários podem optar entre dois ti- 
pos de softwares gerenciadores: ponto a ponto e cliente/servidor. A diferença bá- 
sica entre as duas tecnologias é que a primeira não exige um computador dedica- 
do para administrar a rede. Na rede cliente/servidor, por definição existe sempre 
uma máquina — o cliente — que depende de uma outra para executar seu traba- 
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lho. O equipamento que gera as condições para que os outros computadores tra- 
balhem — o servidor — é totalmente dedicado a essa tarefa" (9, p. 66). 

O uso de redes locais em bibliotecas brasileiras é um tópico de grande fu- 
turo. Em abril de 1994, a Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas 
Gerais divulgou que "o equipamento dos setores de Referência, Empréstimo, Pe- 
riódicos e Processamento Técnico da BC estão interligados através da Rede No- 
vell, versão 3.11, permitindo que sejam compartilhados dados sobre acervos e 
usuários. Esta interligação de estações de trabalho garante intercâmbio de infor- 
mações, otimização de equipamento e integração de serviços" (10). 

2.6 Internet e RNP 

Existe uma tendência natural entre os bibliotecários que atendem comuni- 
dades diversificadas de usuários de reclamarem quando é anunciado o lançamen- 
to de um novo banco de dados. Para muitos de nós, por exemplo, o DIALOG, a 
BIREME e o CIN/CNEN, são bancos de dados com que, geralmente, já estamos 
familiarizados. Além disso, a maioria das bases de dados é de natureza bibliográ- 
fica. Tempos atrás, surgiram as bases de dados numéricas (como as do Predicast), 
aumentando, sobremaneira, o nível de complexidade da recuperação em linha e 
dificultando o aprendizado dessa ferramenta de trabalho. Recentemente tivemos 
a introdução do CD-ROM, agregando novas necessidades de conhecer comandos 
e detalhes sobre o mundo em suporte ótico. Este tipo de reação também pode 
ocorrer com a Internet. 

A INTERNET foi criada em 1983 e, desde então, tem tido um crescimento 
avassalador no número de usuários a ela conectados. Ela passou de um milhão 
de usuários em 1985, para mais de 20 milhões em 1994, distribuídos em quase 
todos os países e vinculados a mais de 16.000 instituições. 

A introdução da rede INTERNET no Brasil, através da Rede Nacional de 
Pesquisa (RNP), possibilitou o livre acesso a dezenas de catálogos em linha; o 
acesso a grupos de discussão entre especialistas de uma ampla gama de tópicos, 
e também a bases de dados que, possivelmente, não seriam de interesse comer- 
cial e que não possuem documentação tão detalhada e didática como à do DIA- 
LOG, por exemplo. Se existe uma base de dados cujo uso é do interesse de de- 
zenas de bibliotecas ou organizações, é claro que existe um mercado potencial 
para essa base e, com certeza, despertará o interesse do DIALOG, do QUESTEL 
ou outra empresa, motivado pelo possível lucro advindo de sua futura comercia- 
lização. Entretanto, se o interesse sobre essa base for limitado ou não tenha des- 
pertado a cobiça comercial, que instituição será responsável por sua divulgação 
junto a um provável usuário? Com certeza, essa base de dados poderá ser hospe- 
dada em redes tipo INTERNET e RNP (11). 

A Internet, através da RNP, oferece os seguintes serviços: 
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a) correio eletrônico (E-Mail): sistema de mensagens eletrônicas que permi- 
te a comunicação, dentro e fora da organização, com pessoas e instituições. En- 
tre as vantagens do correio eletrônico está a possibilidade de se comunicar com 
outro indivíduo ou enviar o mesmo texto a um grupo de pessoas. Outra forma do 
correio eletrônico são os fóruns de discussão (LISTS) relativos a assuntos dos 
mais diversos, não só de outras áreas, como também aqueles ligados à Ciência da 
Informação (como por exemplo: catalogação, periódicos e automação de biblio- 
tecas) (12). 

b) acesso remoto: possibilita ao usuário conectar seu computador (ou termi- 
nal) a um computador localizado em outro lugar, no Brasil ou no exterior. O co- 
mando de acesso para se fazer essa ligação é denominado Telnet. Quando essa 
conexão for completada pode-se usar o sistema remoto como se o mesmo esti- 
vesse no prédio de sua biblioteca. Através do acesso remoto pode-se conectar 
centenas de catálogos de bibliotecas e também alguns bancos de dados comer- 
ciais (o DIALOG, por exemplo). 

c) protocolo de transferência de arquivo (FTP): permite transferir arquivos 
(dados/informações) de um computador para outro. Esses arquivos podem ser, 
por exemplo, texto de um documento, programa de computador ou um catálogo. 

Para acessar ou "navegar" na Internet pode-se utilizar as seguintes ferra- 
mentas: 

I) ARCHIE: banco de dados existente em muitos computadores conectados 
à Internet que permite ao usuário buscar arquivos armazenados em centenas de 
fontes remotas. Dentre esses arquivos pode-se mencionar os programas de com- 
putador de domínio público, passíveis de serem copiados via FTP. 

II) GOPHER: Seu nome deriva de um programa desenvolvido na Universi- 
dade de Minnesota. É a maneira mais simples de se conectar a um sistema remo- 
to através de menus hierárquicos e busca de texto completo. Através do gopher, 
utilizando-se de palavras-chave, o usuário pode encontrar e recuperar documen- 
tos e/ou informações relevantes. 

III) Veronica: esta é uma ferramenta de busca mais sofisticada e que utiliza 
palavras-chave e/ou estratégia de busca com operadores booleanos, e que, mui- 
tas vezes, resulta na recuperação de informação hospedada em diversos lugares. 
É, na verdade, um arquivo invertido dos menus existentes nos diversos gophers 
da Internet. 

IV) WAIS: sigla de Wide-Area Information Servers, possui uma interface 
comum para as bases de dados existentes na rede (o chamado protocolo ANSI Z 
39.5). No WAIS os termos de busca existentes nos documentos recebem um pe- 
so e somente os documentos mais relevantes serão recuperados, de forma hierar- 
quizada. Assim, o WAIS difere dos outros métodos que utilizam palavras-chave, 
onde todos os itens são recuperados (sejam eles relevantes ou não). 
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2.7 A Biblioteca virtual 

A chamada biblioteca virtual foi uma visão futurística feita por Vannevar 
Bush, nos anos quarenta, quando o mesmo desenvolveu a idéia, denominada Me- 
mex, que seria um sistema automatizado e que teria uma série de características 
que somente foram alcançadas nos anos noventa. Variações sobre o mesmo tema 
foram feitas por Ted Nelson quando desenvolveu o conceito de "Xanadu", Alan 
Kay com o seu Dynabook e, por último, por F. W. Lancaster com a sua "paper- 
less library". 

Enquanto as bibliotecas, nas décadas passada e presente, fizeram conside- 
ráveis esforços quanto ao acesso eletrônico às coleções, o acesso ao documento 
eletrônico, por sua vez, foi desenvolvido fora do ambiente bibliotecário, espe- 
cialmente o relacionado aos sistemas de texto completo ("full-text systems"). 
Entretanto, devido a integração entre as diversas tecnologias de informação, 
atualmente é possível utilizar os serviços de acesso ao texto completo pelos 
usuários das bibliotecas. 

"A biblioteca do futuro tem muitas denominações: biblioteca sem paredes, 
biblioteca eletrônica e biblioteca virtual. Termos esses — sem paredes, eletrôni- 
ca e virtual — qualitlcam a antiga instituição, a biblioteca, revolucionada em sua 
forma pela inovação tecnológica operada nos campos da informática, das teleco- 
municações e da tecnologia da informação. A biblioteca do futuro é sem paredes, 
por possibilitar o acesso à distância a seus catálogos, sem necessidade de se es- 
tar fisicamente nela. É eletrônica, pois seu acervo, catálogos e serviços, são de- 
senvolvidos com suporte eletrônico. E é virtual, porque é potencialmente capaz 
de materializar-se via ferramentas como — Gopher, FTP etc. — que a moderna 
tecnologia da informação e de redes coloca à disposição de seus organizadores e 
usuários" (13, p. 46). Vale recordar que, diferentemente de uma biblioteca "nor- 
mal", na biblioteca virtual todos os documentos (sob a forma de arquivos em li- 
nha) sempre estarão nas "estantes" e, com certeza, colocados corretamente no 
número de chamada eletrônico! 

De acordo com ATKINS, são quatro os aspectos potenciais para a bibliote- 
ca digital. São eles: 

"1. A biblioteca digital reduz as limitações impostas pelo tempo e lugar. 
2. A biblioteca digital permite a criação e uso de novos e mais dinâmicos 

formatos, integrados para a representação de dados, informação e conhecimento. 
3. A biblioteca digital pode apoiar novas formas de grupos de colaborado- 

res na criação e uso da informação; novas práticas comunitárias. 
4. A biblioteca digital permite a personalização da informação, incluindo 

aí a assistência no gerenciamento da informação quando ocorrer excesso de da- 
dos" (14, p. 2). 

Existem atualmente nos Estados Unidos várias ações em andamento visan- 
do a criação de bibliotecas virtuais. Um dos projetos pioneiros foi o Gutemberg, 
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iniciado em 1971, pela Universidade de Illinois. Esse projeto está digitalizando 
livros, principalmente aqueles pelos quais não se precisa pagar direitos autorais 
(isto é, de domínio público), e os coloca acessíveis através da Internet. 

Outro exemplo de biblioteca virtual é o projeto UMLibText, desenvolvido 
pela Universidade de Michigan. Seu acervo inclui, entre outras, obras de referên- 
cia como o "Oxford English Dictionary", estudos clássicos ("Patrologia Latina"), 
poesia, literatura e filosofia. "Os textos podem ser pesquisados por título indivi- 
dualmente ou em grupos por autor, data da impressão ou outras características in- 
trínsecas dos textos. Os usüários também podem buscar por palavras, raízes das 
palavras, simples caracteres incluídos nas palavras, frases, combinações de pala- 
vras ou por conceitos" (15, p. 21). 

3 CONCLUSÕES 

Como toda tecnologia, as tecnologias de informação também podem provo- 
car alguns problemas e/ou gerar novas situações de turbulências não previstas pe- 
los gerentes responsáveis por suas implantações. 

Na INTERNET, por exemplo, precisamos pensar em criar bases de dados 
que revelem aos usuários o que está disponível e aonde se localiza a informação. 
Quem irá "catalogar" ou dar um melhor arranjo às bases de dados já existentes? 
Esta indagação não permite uma resposta fácil ou de rápida implementação pois, 
muitos dos arquivos eletrônicos de interesse da comunidade acadêmica não es- 
tão sob o controle das bibliotecas. Muitos desses arquivos foram desenvolvidos 
com verbas públicas, são de grande porte e estão hospedados nos centros de com- 
putação. Entretanto, alguns desses arquivos são de pequeno porte e são atualiza- 
dos pelos próprios pesquisadores e difundidos/utilizados por um reduzido núme- 
ro de especialistas. Apesar da existência na INTERNET do serviço denominado 
Veronica (que gera um índice das informações disponíveis nos gophers), a infor- 
mação, muitas vezes, precisa ser literalmente "garimpada" pelo usuário-final, 
motivada, principalmente, pelo não uso de regras adequadas para a representação 
do conteúdo da informação. 

No tocante aos periódicos eletrônicos e aos grupos de discussão pública 
que, geralmente, incluem recursos informativos valiosos, eles agora estão dispo- 
níveis em linha nas grandes redes. Eles incluem informações mais atualizadas do 
que aquelas sob a forma impressa e estão, de maneira geral, acessíveis através de 
mecanismos tais como Listservers e USENET. Devemos "catalogar" esses seria- 
dos e informar nossos usuários a respeito de suas disponibilidades? Como eles 
existem aos milhares devemos pensar numa política de seleção com intuito de fa- 
cilitar a decisão de catalogá-los ou não? Nessa área algumas soluções começam 
a surgir com a edição de diretórios e de catálogos em linha. Entretanto, simples 
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listas, sejam elas sob a forma impressa ou eletrônica, não fazem um catálogo di- 
nâmico, com todos os pontos de acesso e facilidades de uso. 

Nas bibliotecas universitárias brasileiras, por exemplo, a informação dispo- 
nível em rede, provavelmente, irá provocar algumas ações, a saber: 

a) necessidade de se ter, dentro da biblioteca, um grupo de especialistas com 
a responsabilidade de desenvolver habilidades relativas ao bom uso da informa- 
ção eletrônica (disponível sob suporte ótico, em linha ou em redes); 

b) esses grupos de técnicos devem executar tarefas de educação de usuário 
visando desenvolver, principalmente junto aos docentes e alunos de pós-gradua- 
ção, o conhecimento e a utilização desses novos potenciais informacionais; 

c) organizar um gopher para se acessar o catálogo da biblioteca, à seme- 
lhança do que foi feito pela Universidade de São Paulo (16) ou, quando não for 
possível, incluir pelo menos um gopher com dados sobre acervo, horário e de- 
mais informações de interesse dos usuários. 

Depois desta rápida análise de algumas tecnologias de informação que, sob 
o ponto de vista deste autor, estão provocando impactos na nossa área, novas 
preocupações podem surgir. "Como será a biblioteca do futuro? Ainda teremos 
bibliotecas? Estas são perguntas que assustam nossas discussões, indagações que 
muitos acham mais fácil ignorá-las do que respondê-las. Bibliotecas e bibliote- 
cários sempre tiveram uma missão: selecionar, coletar, armazenar e disseminar 
os suportes do conhecimento e informação de todos os tipos (livros, som grava- 
do, mapas, periódicos etc.) e prover serviços baseado nos seus conhecimentos 
dessas coleções" (17, p. 39). 

Nas próximas décadas, as bibliotecas continuarão a hospedar e preservar 
tanto material impresso, como eletrônico. É claro que, com o advento dessas no- 
vas mídias e a integração entre elas, poderá haver uma redução entre as diferen- 
ças na tradicional classificação dos tipos de bibliotecas. Em termos tecnológicos 
elas terão muita similaridade e suas diferenças, basicamente, residirão na clien- 
tela a ser atendida. 

É preciso se manter uma postura crítica em relação a cada tecnologia de in- 
formação, não achar que ela é a "resposta" para todos os nossos problemas. E im- 
portante que continuemos a avaliar as novas e antigas tecnologias, à luz da nos- 
sa missão primordial que é a de ajudar nosso cliente a encontrar a informação que 
precisa, na hora certa e no formato adequado. 

Como vimos anteriormente, já sabemos manipular, com alguma destreza, as 
tecnologias de informação ligadas às atividades-meio de nossas bibliotecas. Po- 
demos inserir um registro no nosso catálogo automatizado ou através da rede Bi- 
bliodata/Calco, por exemplo. Dentro em breve poderemos utilizar o COMUT em 
linha. E claro que nem todas as bibliotecas brasileiras possuem acesso a todas es- 
sas tecnologias, mas acredito que isto seja somente uma questão de tempo, não 
de falta de capacidade técnica. O grande desafio para todos nós é o de aproximar 
essas tecnologias dos nossos usuários. 
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Na nossa realidade, para que as unidades de informação possam se moder- 
nizar, o fator restritivo não é a tecnologia de informação e sim os recursos finan- 
ceiros. Para haver melhor harmonização qualitativa de nossas bibliotecas, é pri- 
mordial aumentar a integração entre elas e, por conseguinte, ós escassos recursos 
financeiros poderão ter enormes efeitos multiplicadores e, com certeza, sobrará 
recurso para a tão necessária inovação do nosso parque tecnológico. O que real- 
mente precisamos não é da automação de velhos e ineficazes sistemas, mas da 
reestruturação e interligação das nossas instituições. 

Concluindo, vale a pena lembrar que, por estarmos vivendo na era da infor- 
mação, onde existe uma abundância de informação é que devemos fazer um bom 
uso das tecnologias disponíveis. Neste uso deveremos ter sempre em mente a re- 
dução das enormes disparidades sociais existentes em nosso País e fazer tudo pa- 
ra melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 
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1.7 REDES DE COMUTAÇÃO: MODELOS 

ALTERNATIVOS E ASPECTOS OPERACIONAIS 
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RESUMO 
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1 INTRODUÇÃO 

As tendências atuais dos sistemas gerenciais de acesso ao documento pri- 
mário, em redes eletrônicas, evidenciam a combinação dos serviços de informa- 
ção com os de fornecimento de cópias, em escala nacional e internacional (Miran- 
da, 1992). Até o fmal dos anos 70, constatou-se predominância do empréstimo 
entre bibliotecas. Posteriormente, a elevada demanda por cópias de material bi- 
bliográfico tomou-se a tônica dos anos 80. Mais recentemente, a ênfase está não 
somente no intercâmbio de publicações e cópias reprográfícas, mas também na 
transmissão de imagens desses documentos através de redes de informação, uti- 
lizando as tecnologias mais avançadas (Comish, 1994). 

Nesse sentido, a Universidade de São Paulo vem participando dos progra- 
mas existentes de comutação bibliográfica (COMUT, BIREME), bem como rea- 
liza comutação convencional e emprétimo entre bibliotecas, em nível local e in- 
ternacional, para atendimento da demanda. 

No entanto, apesar dos esforços para facilitar e modernizar o intercâmbio de 
informações, tem-se verificado a necessidade de buscar maior agilização de aten- 
dimento, principalmente entre as próprias bibliotecas do Sistema Integrado de 
Bibliotecas da USP (SIBi). 

Em função dessa prerrogativa, o Departamento Técnico do Sistema Integra- 
do de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (DT/SIBi/USP) formou, em no- 
vembro de 1991, a "Comissão de Estudos sobre Comutação Bibliográfica na 
USP", com o principal objetivo de propor mecanismos de agilização e melhoria 
da qualidade do serviço de intercâmbio bibliográfico, englobando a comutação 
bibliográfica e o empréstimo entre bibliotecas. 

Inicialmente, foram compilados vários dados para análise da participação 
da USP, no Programa COMUT (participação essa que vem sendo realizada des- 
de a sua criação, em 1980), evidenciando os principais problemas e perspectivas. 
Essas informações foram apresentadas no "I Seminário Nacional de Comutação 
Bibliográfica" (Sturlini et al., 1992), realizado em Brasília, de 30 de novembro a 
1° de dezembro de 1992. 

Paralelamente, a Comissão vinha estudando a possibilidade de complemen- 
tar um programa para microcomputador, desenvolvido pela Biblioteca do Conjun- 
to das Químicas da USP, destinado a facilitar os controles de atendimento da ele- 
vada demanda de pedidos. Assim, num trabalho conjunto com o DT/SIBi/USP, foi 
possível obter o Programa SisCOMUT (Universidade, 1993). A notícia desse ins- 
trumento foi apresentada no referido Seminário, tendo alcançado grande reper- 
cussão e a aprovação da Secretaria Executiva do Programa COMUT. Hoje ele é 
comercializado em âmbio nacional. 

Dando seqüência ao trabalho da Comissão, encontra-se em desenvolvimen- 
to, nessa etapa, a proposta para o intercâmbio bibliográfico online, com a finali- 
dade de conectar as bibliotecas da USP, por meio da rede já existente, para agi- 
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lização de atendimento dos pedidos de comutação bibliográfica e empréstimo en- 
tre bibliotecas. Nesse sentido, vem sendo utilizado o equipamento destinado ao 
Banco de Dados Bibliográficos DEDALUS, com inclusão de novas rotinas no 
software existente, as quais constituem o "INTERSIBi". 

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS NO BRASIL 

A duplicação de documentos por meio de reprografia, na Universidade de 
São Paulo, remonta à década de 40. As primeiras ações de cooperação entre bi- 
bliotecas, visando ao cumprimento da missão precípua de prover informações 
aos usuários, tiveram início com o fornecimento de cópias de documentos em 
forma de microfilme ou suas amplicações fotográficas. Essa iniciativa pioneira 
esteve a cargo do Serviço de Divulgação Bibliográfica, subordinado ao Departa- 
mento de Cultura e Ação Social da Reitoria/USR Nessa época, a Universidade 
mantinha intercâmbio com o Instituto Oswaldo Cruz, Biblioteca Nacional e Mu- 
seu Nacional. Além dessas ações, documentos não localizados nos acervos do 
País eram solicitados ao Exterior à Army Medical Library (posteriormente Na- 
tional Library of Medicine), Library of Congress e University Microfilms (Cas- 
tro, 1985). 

Visando dar suporte à efetiva cooperação entre as instituições em âmbito 
nacional, tornava-se de fundamental importância a organização das informações 
disponíveis, em forma de Catálogos Coletivos. 

Segundo Cunha & Lüthold (1958), a primeira tentativa de compilação do 
Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos teve início em 1939/40 pelo Instituto 
Butantan, SP, com a realização do "Catálogo de Revistas que Interessam à Bio- 
logia". Em 1947, com a criação da Biblioteca Central da USP, a atualização do 
Catálogo passou a ser de sua competência e, em 1953, foi apresentado em forma 
de livro impresso, incluindo 144 bibliotecas do País. 

Em 1957, o recém criado Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta- 
ção (IBBD), atualmente Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecno- 
logia (IBICT), assumiu a responsabilidade pela manutenção e atualização do Ca- 
tálogo, hoje Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN). 

Por outro lado, desde 1954, a USP sedia e é responsável pela manutenção 
do Catálogo Coletivo de Livros do Estado de São Paulo. 

Em 1965 foi instalada a primeira máquina fotocopiadora em universidade 
brasileira, assegurando à USP o papel pioneiro no serviço de comutação (Castro, 
1985). Segundo Campello (1986, p. 13) "na segunda metade da década de 70, um 
novo termo se incorpora ao vocabulário biblioteconômico brasileiro: <comuta- 
ção bibliográfica>, expressão que se originou da criação do Serviço de Comuta- 
ção Bibliográfica da EMBRAPA". 
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A seguir, surgiram os serviços oferecidos pelo SIDETMEC/CAPES, BIREME, 
BINAGRI, BICENGE, CNEN/CIN e UNESP. Essas ações tiveram continuidade e 
expansão e em 1980 foi oficialmente criado, pelo MEC, o Programa COMUT, re- 
cebendo apoio da CAPES/CNPq/IBICT (Miranda, 1985). 

Quanto ao empréstimo entre bibliotecas (EEB) no Brasil, as primeiras dis- 
cussões acerca da necessidade de sua regulamentação surgiram na década de 50. 
Nessa época, o EEB era considerado uma atividade empírica, funcionando de 
forma eventual e a título de cortesia entre as Instituições. A primeira tentativa de 
regulamentação dessa atividade no Brasil surgiu com o artigo de Odete Oliveira 
Pena, publicado no IBBD Boletim Informativo (Campello, 1986) 

Em 1962 foi publicado o "Anteprojeto de Código Brasileiro de Empréstimo 
entre Bibliotecas " de Alice C. Guarnieri e Maria Antonieta Ferraz, da Associa- 
ção Paulista de Bibliotecários. Posteriormente, no 5° Congresso Brasileiro de Bi- 
blioteconomia e Documentação, em 1967, foi apresentado por Guiomar P. da 
Fonseca o trabalho "Empréstimo entre Bibliotecas e Códigos para as Bibliotecas 
Bio-Médicas do Estado de São Paulo" (Campello, 1986) 

Souto et al. (1987) comenta o EEB não oficial existente entre as Bibliote- 
cas da UNESP, apresentando, apenas, instruções para preenchimento de formu- 
lários e encaminhamento de solicitações. 

Embora não exista regulamentação para EEB em âmbito nacional (Miran- 
da, 1990), este serviço vem sendo oferecido, adotando-se regulamentação defini- 
da pelas Instituições envolvidas. 

Na maioria das vezes, observa-se que as operações de empréstimo entre bi- 
bliotecas são realizadas pelo preenchimento de formulários, manualmente, tor- 
nando o processo moroso, interferindo nas etapas de obtenção do documento. 
Nesse sentido, as bibliotecas que vinham participando da comutação bibliográfi- 
ca online com a BIREME já apresentavam desempenho mais satisfatório. Com 
base nessa experiência, foi proposta uma solução que abrangesse toda a Univer- 
sidade e facilitasse a realização de intercâmbio bibliográfico, através da agiliza- 
ção de procedimentos com controles online, surgindo o programa denominado 
"INTERSIBi", a seguir comentado. 

3 INTERSIBi - INTERCÂMBIO BIBLIOGRÁFICO ONLINE NO SISTEMA 
INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP 

3.1 Objetivos 

Como objetivos gerais, encontram-se: 
- Prover o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP de mecanismo mais efi- 

ciente para o atendimento aos usuários, através do uso dinâmico do acer- 
vo das 38 bibliotecas componentes do Sistema; 
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- contribuir para a redução, ao mínimo indispensável, da duplicação de títu- 
los de periódicos na USP; 

- contribuir para a ampliação do número de assinaturas de títulos de perió- 
dicos não existentes no Brasil. 

Como objetivos específicos, pode-se enumerar: 
- Facilitar a identificação do documento a ser obtido, através do acesso às 

informações armazenadas no DEDALUS; 
- facilitar a obtenção de documentos (EEB ou Comutação bibliográfica), 

através de solicitação online; 
- reduzir o tempo de atendimento pelas bibliotecas envolvidas; 
- compartilhar, de forma eficiente, o uso dos acervos das Bibliotecas da 

USP; 
- agilizar o transporte dos documentos para o atendimento do INTERSIBi; 
- uniformizar o custo da cópia dos documentos; 
- facilitar as operações de pagamento entre as Unidades participantes desse 

atendimento. 

3.2 Metodologia 

Como primeira medida, a Comissão de Estudos enviou questionários às 38 
Bibliotecas integrantes do Sistema, para elaborar um diagnóstico da situação, 
com base no período janeiro/junho de 92. Os principais problemas detectados re- 
feriam-se à demora no atendimento e dificuldades decorrentes do recebimento e 
encaminhamento do material. Constatou-se que 31% do total de solicitações de 
comutação bibliográfica na USP provinham das suas próprias bibliotecas, signi- 
ficando cerca de 3.000 solicitações no período. Os demais 69% dos pedidos so- 
licitados pela USP foram encaminhados a instituições externas, permitindo con- 
siderar, a partir dessa amostragem, que o acervo da Universidade de São Paulo 
vinha suprindo parte de sua própria demanda. 

Nesse contexto, a Comissão apresentou ao DT/SIBi/USP proposta para im- 
plementação do Intercâmbio Bibliográfico Online - INTERSIBi, como um mó- 
dulo complementar do Banco de Dados Bibliográfico da USP - DEDALUS, 
constituído de comutação bibliográfica e empréstimo entre bibliotecas. Essa al- 
ternativa foi escolhida pela facilidade de inclusão de novas rotinas, no software 
existente, permitindo a dinamização dos serviços, pelo acesso interligado das bi- 
bliotecas e o compartilhamento de uso dos acervos. Salienta-se a representação 
desse acervo que, em 1993, contava com: 1.314.259 livros/monografias ; 
107.745 teses; 66.309 títulos e 1.325.377 volume de publicações periódicas; 
298.928 multimeios e 370.621 outros tipos (Universidade, 1994). 

Para o desenvolvimento do estudo relativo à definição de campos de entra- 
da de dados, serviu de base o programa de comutação bibliográfica online, de- 
senvolvido pela BIREME (Abdala, 1992; BIREME, 1990), já em uso por algu- 
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mas bibliotecas da USP. No projeto da USP, foram desenvolvidas duas rotinas, 
uma para comutação bibliográfica e outra para empréstimo entre bibliotecas. 

3.3 Operacionalização 

O INTERSIBi está sendo implementado pelo DT/SIBi/USP, utilizando a 
tecnologia UNISYS. Para sua operacionalização estão sendo realizados testes em 
10 Bibliotecas. 

Foi elaborado manual contendo a descrição de campos, definição de telas 
de operacionalização das transações, emissão de relatórios, sistema de gerencia- 
mento e utilização de malote USP, para o INTERSIBi. Esses tópicos serão co- 
mentados a seguir. 

Telas para entrada de dados, informações sobre situação do pedido e visua- 
lização/impressão de dados do pedido foram definidas como transação corren- 
te. A tela INTERCÂMBIO possibilita a entrada de dados para transmissão do 
pedido (Fig. 1). 

Fig. 1 - Tela da Transação Corrente INTERCÂMBIO 

DEDALUS - Banco de dados bibliográficos da USP 

TRANSAÇÃO CORRENTE INTERCÂMBIO 

SIBi/CCE 

OPER (CAD/LIS/ALT) 
BIB SOLIC 

USUÁRIO 
CAT USUÁRIO 

NR DEDALUS 
TÍTULO 

VOLUME 
EDIÇÃO 

AUTOR 

LOCALIZAÇÃO 

OPÇÃO (EEB/COM) NR PED/DATA / / 
BIB FORNEC 

(AG/APG/D/P/OU) 

TIPO PUB (L/P/T/O) 

FASC/NR OU MES 
GRAU DA TESES 

PAGINAS ANO 
(M/ D/ LD/ C) 

CAP7ART. 

Na tela ATEND INTER a Biblioteca fornecedora indica a situação de cada 
pedido e a Biblioteca solicitante acompanha a situação do pedido (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Tela da Transação Corrente ATEND INTER 

DEDALUS - Banco de dados bibliográficos da USP 

TRANSAÇÃO CORRENTE ATEND INTER 

SIBi/CCE 

OPER (AND/ RES) 
BIB SOLIC 

USUÁRIO 
TÍTULO 

CAP7ART. 

CÓDIGO DA RESPOSTA 
DATA RESPOSTA / 

NR CÓPIAS 
DEVOLVER EM 
RECEBIDO EM 
OBS 

OPÇÃO 
BIB FORNEC 

NR PED/DATA / / 

(A/D) JUSTIFICATIVA 

RENOVADO PARA 
RECEBIDO POR 

A tela LIS INTER permite a visualização dos pedidos em processo e a im- 
pressão dos dados que os identificam (Fig. 3). 

Fig. 3 - Tela da Transação Corrente LIS INTER 

DEDALUS - Banco de dados bibliográficos da USP 

TRANSAÇÃO CORRENTE LIS INTER 

SIBi/CCE 

TIPO LISTAGEM (REC/ ENV) 
OPÇÃO (EEB/ COM) 

Num Pedido Data Pedido 

BIBLIOTECA REFERÊNCIA 
IMPRIMIR ( S / N ) 

Bib Solict Bib Fomec 

O programa permite a geração de relatórios, que possibilitam a recuperação 
de dados, referentes à participação da Biblioteca como fornecedora e/ou solicitan- 
te. 

Para facilitar a caracterização dos vários tipos de relatórios, foram adotados 
códigos para a sua identificação. Há, por exemplo, relatórios por data dos pedi- 
dos solicitados e/ou fornecidos, uso da coleção, dentre outros. São, portanto, re- 
latórios para EEB, Comutação bibliográfica e relatórios gerais. 
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Para o controle do serviço oferecido pelas diferentes bibliotecas do Sistema, 
optou-se pelo gerenciamento centralizado, com o objetivo de: 

a) simplificar o controle fínaceiro interno da Bilbioteca participante; 
b) diminuir o fluxo de transações atualmente existentes; 
c) possibilitar visão global do serviço oferecido pelas Bibliotecas. 
Os controles são, em parte, gerados automaticamente pelo INTERSIBi, 

através de: 
a) compensação entre o número de páginas fornecidas e solicitadas; 
b) emisão de relatório de balanço geral; 
c) transmissão do aviso de cobrança pelo Sistema. 
Após a efetivação do pagamento ao DT/SIBi/USP, por parte das Bibliote- 

cas em débito, este se encarregará de transferir os recursos (créditos) às Biblio- 
tecas fornecedoras. 

As operações financeiras serão realizadas por meio de transposição de re- 
cursos entre o DT/SIBi/USP e as Unidades envolvidas. 

O transporte dos documentos solicitados pelo INTERSIBi será possível, a 
princípio, pelos seguintes meios: 

a) próprio usuário/portador, mediante autorização da Biblioteca solicitante, 
à Biblioteca fornecedora; 

b) malote existente na USP, para encaminhamento/devolução das publi- 
cações; 

c) a médio prazo, a transmissão de imagens por redes eletrônicas, ou outros 
meios que venham a ser desenvolvidos. 

Após a fase de testes preliminares, o INTERSIBi será reavaliado visando 
sua instalação em âmbito sistêmico, de modo a permitir: 

a) redução no tempo de atendimento e/ou resposta à solicitação; 
b) padronização das rotinas de serviço; 
c) uniformização no preço das cópias; 
d) facilitação no controle estatístico e contábil do serviço; 
e) otimização dos recursos financeiros; 
f) maior satisfação do usuário final. 
Pretende-se que o INTERSIBi venha a se tomar mais uma alternativa faci- 

litadora dos serviços bibliotecários na USP, de forma integrada, incrementando o 
compartilhamento de uso de coleções, com reflexos na política de manutenção e 
atualização de acervos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implementação dos serviços bibliotecários na Universidade de São Pau- 
lo, com a finalidade de agilização de atendimento aos usuários, é um desafio 
constante que, com a evolução das tecnologias, poderá atingir resultados promis- 
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sores. Nesse contexto se inclui o comprometimento com o intercâmbio bibliográ- 
fico, prevendo-se ainda na década de 90 o desenvolvimento e a adoção de novas 
alternativas que irão possibilitar o seu aperfeiçoamento. 

ABSTRACT 

Presentation of alternatives in order to enhance interlending and document 
delivery services, using automated controls, at the Integrated Library System, 
University of São Paulo. Planning and operation of software "INTERSIBi". 

Key words: Online interlibrary loan; Online document delivery service; Automa- 
tion of library services; INTERSIBi. 
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1.8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA: A QUESTÃO DAS TESES 
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PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA GERADA NA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: 
a experiência do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP no controle, 

organização e disseminação 

Mariza Leal de Meirelles do Coutto 
Diretora do Serviço de Normalização de Publicações e Divulgação 

Sistema Integrado de Bibliotecas/Departamento Técnico 
Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Relato da experiência desenvolvida pelo Sistema Integrado de Bibliotecas 
da USP quanto ao controle, à armazenagem e à divulgação das informações bi- 
bliográficas da produção gerada na Universidade, na forma de dissertações/teses 
defendidas e trabalhos publicados pelo corpo docente, pesquisadores e técnicos 
especializados. Aborda a disponibilidade das informações para consulta pelo 
usuário, em vários meios, inclusive, via Internet. Comenta, ainda, sobre produ- 
tos, especialmente em forma de relatórios de dados quantitativos, que servem de 
suporte ao nível gerencial da instituição. 

Palavras-chave: Universidade de São Paulo - Produção bibliográfica; Produção 
bibliográfica - Automação; Controle bibliográfico - Produção 
bibliográfica em universidade. 
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No Brasil, o desenvolvimento de pesquisa nas instituições de ensino supe- 
rior foi apoiado, parcialmente, pela criação de órgãos federais: CNPq - Conse- 
lho Nacional de Pesquisa para promoção da investigação científica em coopera- 
ção com outras instituições; CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior, resultante de planejamento para o desenvolvimento da ciência 
e tecnologia (Tarapanoff, 1984). Isso fez com que essa atividade se fortalecesse 
nesse espaço, que hoje concentra parte significativa da pesquisa no País. Outros 
registros, na literatura, reforçam essa constatação: "...grande parte do sistema 
brasileiro de ciência e tecnologia está nas universidades públicas, federais e es- 
taduais. Por isso grande parte dos que fazem Ciência e Tecnologia neste País en- 
sina ou estuda nessas universidades" (Galembeck, 1990); "...o sistema universi- 
tário, com todas as suas conhecidas dificuldades e limitações, é aquele que ainda 
dá mais espaço para a iniciativa, liderança e capacidade empreendedora dos pes- 
quisadores" (Schwartzman, 1986). 

Os recursos provenientes dos programas de estímulo e incentivo à pesquisa 
levam a discussões sobre a importância da avaliação qualitativa e quantitativa, do 
desempenho das universidades, considerando a produção cultural, científica e 
tecnológica como um dos indicadores para o processo (Castro, 1986; Galem- 
beck, 1990). 

Para que a produção possa, efetivamente, contribuir para a análise de de- 
sempenho da instituição é necessário que seja registrada e difundida em forma de 
publicação, bibliografias, sistemas automatizados, meios magnéticos, redes etc. 
"Qual o sentido de uma atividade de pesquisa que um dia não foi escrita e apre- 
sentada na forma de publicação à apreciação da comunidade? ... o conjunto de 
suas (do pesquisador) publicações é que permite medir a sua produção ou a de 
sua instituição" (Meneghini & Fonseca, 1990). 

A preocupação com o registro da informação gerada a partir da atividade in- 
telectual e sua disseminação representam, ainda, o retomo social aos investi- 
mentos e confiança depositados na instituição. "... não se pode exigir, quando 
vários setores da ciência básica são considerados de importância estratégica na- 
cional, que políticos e sociedade não tenham acesso aos indicadores de desem- 
penho da ciência" (Meneghini & Fonseca, 1990). 

A constatação histórica do aumento do número de periódicos científicos en- 
fatiza o crescimento das pesquisas e dos registros, multiplicados também sob 
outras formas de publicações. 

Assim, faz-se necessário o controle desse material, objeto de programas da 
UNESCO para coordenação da atividade pelo próprio País (Pasquarelli et al., 
1987) e de estudos, e que em 1977 já se alertava para "a necessidade urgente de 
estabelecer mecanismos que possibilitem o efetivo controle bibliográfico da in- 
formação científica e tecnológica, passo inicial e imprescindível para a correta 
disseminação da informação" (Cunha, 1977). 
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A partir de considerações sobre conscientização do bibliotecário em relação 
à necessidade do controle bibliográfico nas universidades (Targino, 1987; Andra- 
de et al., 1990), a expectativa do pesquisador na divulgação da obra (Witter, 
1992) ou no suporte bibliográfico para o apoio à pesquisa e, relacionando aces- 
so à informação/desenvolvimento, ritmo acelerado da produção do conhecimen- 
to/infra-estrutura compatível para a organização (Coutto, 1994), observa-se a res- 
ponsabilidade das bibliotecas no tratamento, na armazenagem, na recupera- 
ção/disseminação da informação gerada em suas instituições, atuando como ele- 
mento facilitador dos controles bibliográficos, em níveis nacionais e internacio- 
nais, com pleno domínio sobre os documentos. 

A PRODUÇÃO INTELECTUAL GERADA NA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 
As diretrizes do ensino superior que solicitam a participação ativa das bi- 

bliotecas em programas de ensino, pesquisa e extensão, a legislação que prevê a 
racionalização de recursos na organização de Unidades com função de ensino e 
pesquisa, a conjuntura sócio-econômica do País, justificaram a organização sis- 
têmica das informações bibliográficas na USP, após diagnóstico das bibliotecas 
(Universidade... 1980). Assim, foi criado o Sistema Integrado de Bibliotecas - 
SIBi/USP, com o objetivo de estabelecer condições para o funcionamento sistê- 
mico, iniciando a política de informatização, em conjunto com o Centro de 
Computação Eletrônica - CCE (Pasquarelli et al., 1988). Criou-se, então, o Ban- 
co de Dados Bibliográficos da USP, inicialmente, chamado MOUSEION e a par- 
tir de 1990, DEDALUS, hoje instalado no computador de grande porte, UNISYS 
A-15. Entre seus objetivos principais, propõe o controle bibliográfico da infor- 
mação gerada na Universidade na forma de teses ali defendidas e trabalhos pu- 
blicados por docentes, pesquisadores e técnicos especializados (Pasquarelli et al., 
1986 e 1989). 

Essas informações estão armazenadas em dois dos cinco módulos de 
DEDALUS, a saber: PRODUÇÃO e TESE. 

MÓDULO PRODUÇÃO 
A resolução 2858 do Magnífico Reitor da USP de 19.2.85 (Brasil. Leis, de- 

cretos etc..., 1985) estabeleceu diretrizes que promovessem e assegurassem a co- 
leta da produção bibliográfica gerada nas Unidades da Universidade e transfe- 
rência à coordenação do SIBi. Para isso constituiu as bibliotecas como órgãos 
depositários e centralizadores da produção e determinou os tipos de materiais 
considerados para formarem o Banco de Dados Bibliográficos da Universidade. 

Em 3.8.90 a resolução 3716 do Magnífico Reitor, publicada em 8.8.90, 
delegou ao Conselho Supervisor do SIBi competência para estabelecer mecanis- 
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mos que garantam e facilitem o controle e o acesso à produção bibliográfica da 
Universidade. 

Anteriormente, foi feita tentativa de controle global da produção bibliográfi- 
ca, na USP, porém sem continuidade. Iniciativas isoladas de controle bibliográ- 
fico da produção da própria Unidade foram, também, realizadas por algumas bi- 
bliotecas e contribuíram para a elaboração de bibliografias nacionais. Em 1982, 
já com as bibliotecas em funcionamento sistêmico, foi iniciada a publicação do 
boletim SIBi Informa, elaborado manualmente, para divulgação da produção 
(Pasquarelli et al., 1987). 

Com a implantação do sistema automatizado para o controle das infor- 
mações, em 1986, iniciou-se o cadastramento da produção bibliográfica, no 
DEDALUS, com os registros de 1985 em diante. 

O Banco de Dados prevê a indexação de artigo de periódico, de jornal, livro 
no todo ou em parte, trabalho de evento publicado, relatório técnico, produção 
artística, patente, bibliografia, mapa, laudo/parecer técnico, maquete/protótipo, 
sendo que os quatro últimos itens foram introduzidos a partir de 1990 com as in- 
formações de 1989. As publicações são consideradas ainda sob a forma do tex- 
to: original, tradução, resumo, resumo em periódico e resenha. 

A identificação de dados dos trabalhos cobriu, inicialmente, os campos mí- 
nimos que permitiram a recuperação em formato de referência bibliográfica. Em 
1990, com a ampliação de área de hardware, foi possível acrescentar campos co- 
mo assunto, idioma. 

A lista de assuntos USP (Universidade, 1986), com compatibilização para a 
lista do CNPq facilita a transferência de informações. Entretanto, não satisfaz, 
ainda, aos usuários das bibliotecas. Por isso está em fase de ampla reformulação, 
por um grupo de estudo formado por bibliotecários da USP, com experiência nas 
diversas áreas do conhecimento, estando prevista a conclusão do projeto para 
1996. 

A identificação de autoria se fez, inicialmente, por listagem oficial da USP 
para obtenção de dados de categoria, regime de trabalho, número funcional, vin- 
culação do autor com Departamento/Unidade universitária. Com os ajustes, 
foram estabelecidas interfaces com o programa de administração de pessoal e as 
informações cadastrais são trazidas para o registro, via máquina. 

ENTRADA DE DADOS EM DEDALUS 
Os dados são coletados, desde o início, pelas bibliotecas, que processam a 

informação, em consonância com os Manuais de Procedimentos criados para es- 
se fim. A entrada dos dados, de 1986 até hoje, efetivou-se de acordo com a situa- 
ção de equipamentos existentes (nas bibliotecas, no Departamento Técnico do 
SIBi - DT/SIBi) e treinamentos (Pasquarelli et al., 1991)/ atualização dos Ma- 
nuais (Universidade... 1990a e 1990b). 
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o histórico das etapas pode ser resumido pelo seguinte quadro: 
Quadro I - ETAPAS DA ENTRADA DE DADOS DE PRODUÇÃO EM DEDALUS 

ANO SITUAÇAO DOS 
EQUIPAMENTOS 

FLUXO DA INFORMAÇÃO 

1986 Terminais do computador 
central não disponíveis para o 
SIBi 

• coleta e processamento dos dados pelas bibliotecas 
• encaminhamento dos dados, em fichas, pelas 

bibliotecas ao DT/SIBi 
• verificação da normalização, planilhamento no 

DT/SIBi e envio ao CCE 
• digitação dos dados in-batch, pelo CCE 

1988 Terminais do computador 
central disponíveis, somente 
no DT/SIBi 

• coleta e processamento dos dados pelas bibliotecas 
• encaminhamento dos dados, em fichas, pelas 

bibliotecas ao DT/SIBi 
• verificação da normalização e digitação dos dados 

online, pelo DT/SIBi 

1991 
em 

diante 

Terminais do computador 
central disponíveis nas 
bibliotecas 

• coleta e processamento dos dados pelas bibliotecas 
• digitação dos dados online, pelas bibliotecas 
• acompanhamento online, pelo DT/SIBi, dos registros 

e alterações gerados pelas bibliotecas, através de 
programa próprio. 

RECUPERAÇÃO DE DADOS/PRODUTOS 

Todos OS campos indexados são pontos de acesso para recuperação online 
das informações. 

Quadro II - PONTOS DE ACESSO PARA RECUPERAÇÃO ONLINE DE INFORMAÇÕES NO 
MÓDULO PRODUÇÃO 

COMANDOS DE BUSCA MÓDULO PRODUÇÃO 
A= Autor(es) individuais (pedir pelo sobrenome) e/ou 

nome de eventos 
C= Cidade da realização do evento 
D= Ano da publicação (a partir de 1985) 
E= Editora 
F= Número funcional do autor na USP 
1= Instituição (Unidade USP) 
L= Local de publicação (cidade) 
N= Notas 
P= Título de publicações seriadas e de eventos 
T= Título de obras (no todo, de partes, de originais de 

resenha e traduções) 
V= Ano de realização do evento 
X= Apenas título principal do trabalho USP referenciado 
Y= Departamento 

AS= Termo/número de assunto 
TT= Tipo de trabalho 
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A mostra do resultado da busca oferece três formatos de saída: 
Estatístico - informando a quantidade de registros existentes com o "texto" 

(expressão de busca) pesquisado. 
Resumido - mostra parte de título, data e parte da autoria, trazendo a cada 

tela, até 10 títulos, simultaneamente. 
Completo - traz a referência completa sobre o trabalho. 
Assim, é possível obter dados quantitativos da produção bibliográfica, por 

tipo de trabalho. Unidade, Departamento, ano, docente etc. e com cruzamentos 
entre esses campos, por exemplo; Unidade x Departamento x ano. 

Os dados numéricos indicativos da produção anual da USP permitem asso- 
ciações, que apontam indicadores relevantes, podendo auxiliar em processos de 
tomada de decisão. São publicados no Anuário Estatístico da Universidade e 
constam das páginas prefaciais dos Catálogos impressos gerados a partir das in- 
formações cadastradas (gráfico 1). 

Tipos de produtos impressos em forma de relatórios, disponíveis: 
• listagem geral por período de cadastramento e por ano de publicação, or- 

denada por Unidade; 
• listagem geral por intervalo de número de produção, ordenada por 

Unidade, ou por Departamento dentro da Unidade; 
• índice de autores da produção, alfabetado por autor; 
• índice KWIC; 
• estatística da produção de docentes, ordenada por ano de publicação; 
• estatística da produção de docentes num dado período cronológico, agru- 

pada por Unidade/categoria ou regime/tipo de trabalho. 

Gráfico 1 - EVOLUÇÃO DA ARMAZENAGEM DE DADOS SOBRE A PRODUÇÃO GERADA NA USP, 
NO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS - DEDALUS 

y^lM22\ '  

4- 

14013 
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—I— 
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-í- -i 

1990 1991 1992 1993 1986 1987 1988 
Posição em: 08.9.94 

Nota: O ano de 1985 nSo inclui todos os tipos de trabalhos considerados posteriormente. 
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MÓDULO TESE 
As informações sobre dissertações/teses defendidas na Universidade de São 

Paulo estão armazenadas no Banco de Dados Bibliográficos da USP - 
DEDALUS, no módulo TESE, desenvolvido em 1982, com material datado des- 
de a fundação da USP - 1934. 

ENTRADA DE DADOS EM DEDALUS 
A coleta de dados esteve sempre a cargo das bibliotecas das Unidades. Co- 

mo no módulo PRODUÇÃO, a entrada de dados se fez em etapas, com o mes- 
mo calendário constante do Quadro I, exceto quanto à entrada online pelas bi- 
bliotecas, que ocorreu em 1993, após treinamento do pessoal. 

O módulo inclui os trabalhos referentes aos graus de: dissertação de mestra- 
do, tese de doutorado, de livre docência, professor titular e provimento de cáte- 
dra, definidos de acordo com a documentação existente na Universidade. 

O programa veio passando por modificações para aprimoramento de quali- 
dade e racionalização na transferência de informações a organismos externos. 
Assim, em 1987 foi feito estudo comparativo dos campos existentes no progra- 
ma da USP e no da CAPES, através de seu formulário para preenchimento de in- 
formações, visando a compatibilização para aproveitamento dos dados biblio- 
gráficos registrados no DEDALUS. A partir desse mesmo ano, foi possível 
acrescentar identificação funcional de docentes e data de defesa, de modo a 
poder obter produtos que separem dissertações/teses defendidas por docentes e 
por alunos de pós-graduação. 

A partir de 1990 foram implementados o campo de assunto, da lista USP, 
compatível com a lista CNPq para transferência de dados, e o campo de resumo, 
para informações a partir de 1990. Atualmente, os trabalhos anteriores a essa da- 
ta vêm sofrendo revisão. Quando possível, é realizado o levantamento dos dados 
faltantes, inclusive datas de defesa anteriores a 1987, para complementação dos 
registros. 

O módulo TESE dispõe ainda da possibilidade de cadastramento de infor- 
mações sobre dissertações/teses defendidas por docentes, fora da USP. Esse blo- 
co está sendo ativado, em 1994, com treinamento específico para o pessoal res- 
ponsável. 

RECUPERAÇÃO DE DADOS/PRODUTOS 

Todo os campos indexados são pontos de acesso para recuperação online 
das informações. 
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Quadro III - PONTOS DE ACESSO PARA RECUPERAÇÃO ONLINE DE INFORMAÇÕES NO 
MÓDULO TESE 

COMANDOS DE BUSCA MÓDULOTESE 
A= Autor 
D= Data (ano ) de defesa ou impressão da tese 
F= Número funcional do autor na USP 
G= Grau 
1= Instituição 
o= Orientador 
T= Título da tese 
U= Número USP do aluno de pós-graduação 
W= Número funcional do orientador 
Y= Departamento 
Z= Área de concentração 

AS= Termo/número de assunto 

Como no módulo PRODUÇÃO, a mostra dos resultados da BUSCA pode 
ser em três formatos: numérico (estatístico), resumido ou completo. 

Assim, é possível obter dados quantitativos sobre as dissertações/teses por 
Unidade, Departamento, grau, data etc. e cruzamentos entre alguns, por exemplo: 
Unidade x grau x data. 

O módulo de dissertações/teses permite a obtenção de produtos impressos 
(listagens e estatísticas). A partir das listagens é possível verificar os dados arma- 
zenados para acertos e complementações, com vistas aos arquivos de preparo das 
publicações, ou transferências para outras bases (gráfico 2). 

Os produtos estatísticos impressos apresentam cruzamento de dados, na for- 
ma: 

- Teses defendidas na USP 
• Unidade x grau x ano de defesa 
• Unidade x grau x ano de defesa x docente USP 
• Unidade x grau x ano de defesa x não docentes 
- Teses defendidas fora da USP por docentes 
• Unidade x grau x ano de impressão 
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Gráfico 2 - EVOLUÇÃO DA ARMAZENAGEM DE DADOS SOBRE DISSERTAÇÕESA-ESES DEFENDI- 
DAS NA USP, NO BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS - DEDALUS - PERÍODO DE 1987-1993 (♦) 

 }K  Mestrado  O  Doutorado  7^  Outros (**) 

Posição em: 08.9.94 

(*) Os totais relativos ao período 1934-1986, não visualizados no gráfico, correspondem a: 9.944 (Mestra- 
do), 6,201 (Doutorado) e 2.723 (Outros. 

(**) Em "Outros" graus estão incluídos os trabalhos para concurso de Livre-Docência, ftofessor Titular e 
Provimento de Cátedra. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÓDULOS/DISSEMINAÇÃO 

O boletim SIBi Informa (1983-) é editado a partir das informações cadas- 
tradas, através de transferências de arquivos do computador de grande porte pa- 
ra um micro/terminal, procedendo-se, então, à editoração eletrônica. 

Anualmente, através do mesmo procedimento são editados os Catálogos da 
Produção (Universidade... 1985-1989 e 1990 c-) Teses (Universidade... 1987 e 
1985-). 
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As informações que, inicialmente, eram recuperadas somente sob a forma 
impressa de listagens e catálogos, os quais permanecem, com a consolidação da 
rede pela conexão das bibliotecas com o sistema, ficaram disponíveis online pa- 
ra; bibliotecas USP, terminais conectados às redes da Universidade, inclusive da 
residência de pesquisadores e um terminal 24 horas no Conjunto Residencial da 
USP. Para os usuários externos, o acesso às informações ocorre, via rede Inter- 
net/RNP (Rede Nacional de Pesquisa, no Brasil), pelo procedimento; 

TELNET; server.usp.br 
login; dedalus 

As bibliotecas já dispõem de transação técnica para impressão do resultado 
de BUSCA, o qual pode ser solicitado pelo usuário. Em breve, esse recurso es- 
tará disponível também, para os docentes que possuem área de trabalho nos 
computadores do CCE. 

Os dados podem, ainda, ser fornecidos em formato ISO 2709, por fita mag- 
nética. As bases de dados do IBICT e UNIBIBLI (referente às três Universida- 
des Estaduais Paulistas), ambas em CD-ROM, recebem as informações sobre as 
teses defendidas na USP, por esse processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescimento, a cada ano, dos trabalhos armazenados, a consulta aos ter- 
minais, a procura de informações sobre DEDALUS refletem a credibilidade que 
o banco vem ganhando junto aos autores dos trabalhos e ao usuário, em busca de 
informações atualizadas. 

Em 1986, o trabalho apresentado no II Encontro Nacional de Bibliotecono- 
mia e Informática (Pasquarelli et al., 1986) concluía; "O desenvolvimento do sis- 
tema online de recuperação da informação, contida nos acervos ou gerada pelo 
corpo docente, permitirá à universidade a manutenção de um Banco de Dados 
atualizado. Para o usuário, haverá acesso rápido e preciso...". Hoje, já permite. 

Mas a jornada não se encerra. Novas tecnologias de suporte à disseminação, 
de editoração, de internação de bases, de serviços vão sendo incorporadas e a 
perseguição da melhor forma e da rapidez em tornar a informação disponível, 
continua sendo meta institucional de compromisso com o usuário. 

ABSTRACT 

Report about University of São Paulo/ Library Integrated System proposal 
for bibliographic control, storage and dissemination of USP production records; 
theses and other publications (books, chapters, papers, etc.). It presents the evo- 
lution of procedures and also highlights online access to bibliographic informa- 
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tion by means of computer terminal, network and also printed catalogs, bulletin 
and statistical reports for university management. 

Key words: University of São Paulo - Bibliographic production; Bibliographic 
production - Automation; Bibliographic control - Bibliographic 
production in university. 
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2.1 INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE E SOCIEDADE 

NA PERSPECTIVA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
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COMPARTILHAMENTO E INTEGRAÇÃO?: 

a articulação da biblioteca universitária com a sociedade através 
da estratégia de extensão 

Maria Alice Rebello Nascimento 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Universidade Estadual de Campinas 

RESUMO 

Preocupa-se em discutir o compromisso social da biblioteca universitária 
brasileira, mediatizada pelas atividades de extensão universitária. Extensão esta, 
pensada não enquanto função, mas estratégia para garantir a articulação da bi- 
blioteca universitária com a sociedade, através da prestação de serviços. 

Palavras-chave: Biblioteca universitária; Extensão universitária; Prestação de 
serviços à sociedade; Compartilhamento; Articulação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A universidade, enquanto instituição social, não é estranha nem indiferente 
à época e ao contexto que lhe deu origem. A história da universidade patenteia a 
sua vinculação a certas necessidades e anseios da época, mesmo quando ela pa- 
rece estar fora do tempo ou distante das preocupações da sociedade. Conforme 
acentua Saviani: "A universidade, enquanto instituição é produzida simultanea- 
mente e em ação recíproca com a produção das condições materiais e das demais 
formas espirituais. É, pois, produzida como expressão do grau de desenvolvi- 
mento da sociedade em seu conjunto"'. 

Toda universidade - ao contrário do que as vezes se afirma - sempre man- 
tém, enquanto instituição social, alguma forma de compromisso (seja através do 
ensino, da pesquisa ou da extensão), ainda que seja com apenas um grupo da so- 
ciedade que a sustenta. Fica difícil de se entender a existência de uma universi- 
dade desprovida de qualquer compromisso social, que não serve ou não interes- 
sa a ninguém. 

As afirmações de que a universidade é uma "torre de marfim", é "descom- 
prometida com seu meio", é "alheia aos problemas de seu tempo", sugerem que 
a universidade não vem cumprindo nenhuma função social, que não está servin- 
do a ninguém e que, portanto, é uma instituição inútil e dispensável. No entanto, 
uma rápida reflexão mostra que não há nada melhor para camuflar os interesses 
reais e específicos a que a universidade se submete e serve do que afirmar que 
ela não serve a ninguém. A história revela que a universidade sempre teve algu- 
ma forma de compromisso social e que sempre respondeu a certas expectativas 
e necessidades de sua época. Não se trata, pois, de procurar saber se a universi- 
dade é ou não comprometida, se serve ou não serve, mas de indagar com quem 
ela é comprometida e a que interesses serve. 

Como vimos, o fato da universidade resultar do esforço conjunto da socie- 
dade não significa que ela se volta espontaneamente para o atendimento de todos 
os grupos sociais. Pelo contrário, quando se observa a história, percebe-se que a 
universidade tende, estruturalmente, a servir aos interesses das classes dominan- 
tes e dos grupos dirigentes. A ampliação e a diversificação do compromisso da 
universidade só ocorrem em determinadas circunstâncias, mediante as pressões e 
reivindicações daqueles setores preocupados ou comprometidos com a democra- 
tização da sociedade e com a socialização dos bens produzidos na universidade. 

O tipo de comprometimento da universidade pode ser melhor avaliado atra- 
vés do desempenho de suas funções de ensino, pesquisa e extensão, que ela foi 
incorporando ao longo do tempo e em diferentes contextos. 

' SAVlANl, 1980 

156 



2 A UNIVERSIDADE BRASILEIRA E SUAS FUNÇÕES 

A universidade, então, quer em outros países, quer no Brasil, é perspassada 
pela lógica do contexto sócio-econômico, político e cultural que a circunscreve. 
A problemática universitária não se esgota em si mesma e, por conseguinte, não 
pode ser tratada isoladamente ou de forma dicotômica - como se a universidade 
e a sociedade se constituíssem em entidades autônomas - mas de maneira dialé- 
tica, em suas relações recíprocas. 

E certo que a universidade brasileira, nos seus primórdios, ateve-se a uma 
única função, a do ensino, salvo uma ou outra iniciativa episódica quanto à pes- 
quisa e à extensão. Porém, o compromisso social da universidade, traduzido por 
sua função de ensino, restringiu-se à formação cultural e profissional da elite di- 
rigente de uma sociedade aristocrática. 

Com o decorrer do tempo, premida pelas circunstâncias, a universidade bra- 
sileira é levada a desdobrar-se em mais uma função - a pesquisa - capaz de pro- 
duzir novos conhecimentos de acordo com as necessidades do nosso meio. En- 
tretanto, tanto o ensino quanto a pesquisa, à medida que atendiam diretamente 
uma clientela reduzida, evidenciavam por demais o caráter elitista da universida- 
de, tomando-a vulnerável às críticas que se fazem sobre sua razão social. 

Assim, a extensão universitária é contemplada, pela primeira vez na legis- 
lação de 1931, com a constituição do Estatuto da Universidade Brasileira que es- 
tabelecia o regime universitário como forma de organização do ensino superior. 
Introduz-se a extensão universitária e realça-se as duas funções da universidade 
moderna - ensino e pesquisa - sem, no entanto, conseguir mudar a tradição da 
universidade brasileira. O extensionismo aparece como compromisso social da 
universidade, mas, vinculado à divulgação da ideologia, consoante com os altos 
interesses nacionais, ou seja, a ideologia do grupo dirigente. 

Essa universidade é levada a desdobrar-se em suas funções para atender às 
expectativas e às demandas que lhe são exigidas. Em termos de ensino, ela deve 
formar os profissionais qualificados e os recursos humanos necessários à acele- 
ração do projeto de desenvolvimento. Da pesquisa pouco se exige ou pouco se 
espera, porque, enquanto produção de conhecimentos e de tecnologias, é lembra- 
da mais a nível formal, uma vez que o modelo econômico prevê antes a impor- 
tação de tecnologia do que a sua própria produção. 

Diante das tarefas precisas e pragmáticas atribuídas ao ensino e do pouco 
interesse pela pesquisa, a universidade vê reduzido o seu âmbito de atuação e 
acanhados os seus compromissos sociais. E aí que emerge a extensão, entendida 
como uma modalidade de a universidade desincumbir-se de seus compromissos 
com outros grupos da sociedade que não se beneficiam diretamente do ensino e 
da pesquisa. Rocha levanta a tese de que o impulso da extensão estaria ligado à 
falta de consistência do ensino e da pesquisa: "A fragilidade do ensino e a inci- 
piência das pesquisas realizadas pelas universidades parecem ter sido as causas 
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principais da operacionalização da extensão universitária em forma de prestação 
de serviços sociais de caráter assistemático, muitas vezes, substitutivos da ação 
governamental" ^ 

Com o golpe de 64, tolhe-se e transmuta-se em seus objetivos essas inicia- 
tivas. Se antes a palavra de ordem era conscientizar para libertar, agora a exten- 
são universitária trata de atuar junto as comunidades "desassistidas", de maneira 
mais sistemática, para direcionar a sua organização e adequar as mudanças à no- 
va ideologia desenvolvimentista. 

Nessa perspectiva tecnoburocrática, conservadora e autoritária, cabe a uni- 
versidade atribuir à extensão, enquanto prestação de serviços, uma dupla tarefa: 
recuperar a dimensão social da universidade e integrar os segmentos da socieda- 
de que se encontram à margem do processo de desenvolvimento do país. 

A idéia central de extensão, pós 64, presente na Lei 5540, está vinculada à 
prestação de serviços. A universidade é convidada a repensar a sua dimensão so- 
cial através da extensão do ensino e da pesquisa, objetivando a melhoria das con- 
dições de vida da comunidade em que se acha inserida e tendo como contrapar- 
tida o treinamento de seus estudantes e a retroalimentação da universidade. 
Nesta Reforma Universitária, a universidade é concebida como uma empresa 
moderna de prestação de serviços, cujo desempenho pauta-se segundo os mes- 
mos princípios que norteiam o desenvolvimento do país: produtividade, raciona- 
lidade e eficiência. 

A universidade brasileira, então, a partir da segunda metade de 60, é convi- 
dada, cada vez mais, a colaborar com os planos e programas da política governa- 
mental, julgados estratégicos, sob as mais diversas formas: combate à pobreza 
através da educação e do desenvolvimento comunitário, formação da consciên- 
cia cívica dos universitários e das comunidades atendidas, preservação da cultu- 
ra, produção de tecnologia, redistribuição dos benefícios econômicos e redução 
das desigualdades sociais. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se vê sobrecarregada com os mais 
diferentes problemas, a universidade é induzida e mesmo coagida a buscar solu- 
ções no âmbito de formação de recursos humanos, de técnicas de trabalho, de 
mudança de mentalidade, como se esses problemas nada tivessem a ver com a 
estrutura da sociedade brasileira. 

Em resumo, a universidade brasileira, embora sempre tenha sido objeto de 
preocupação e tema de debates, mesmo antes de sua constituição enquanto tal, 
toma-se a partir dos anos 60, o palco de acirradas polêmicas, tanto sobre os seus 
aspectos de organização interna como sobre as suas relações com a sociedade. 
Mais do que nunca, a universidade começa a ser questionada em seus compro- 
missos e em sua razão social. 

2 ROCHA, 1984. 
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3 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: EQUÍVOCOS E PERSPECTIVAS 

Hoje atribui-se à universidade, de modo geral, as funções de transmissão, 
de produção e de extensão do saber, com maior ênfase ora numa, ora noutra fun- 
ção, dependendo das circunstâncias e do contexto em que a universidade se si- 
tua. O ensino, como a função mais tradicional e que se consubstância na trans- 
missão de conhecimentos, oscila entre a formação cultural e a formação 
profissional; aquela privilegiando a socialização do indivíduo e esta confíguran- 
do-se como meio de ascensão social. Entretanto, é lugar comum atribuir ao ensi- 
no uma má qualidade e um distanciamento em relação aos problemas efetivos 
que a realidade oferece. O mesmo ocorre em relação à pesquisa, a qual prima por 
uma prática empírica no tratamento de problemas que, na maioria dos casos, re- 
velam-se irrelevantes ou impertinentes quando contrapostos às reais necessida- 
des do conjunto da sociedade. 

Diante de tais problemas, a extensão é pensada como uma função da uni- 
versidade, incumbida de realizar aquilo que as duas primeiras funções não con- 
seguem fazer. Porém, a extensão universitária, embora, seja vista como uma das 
funções básicas da universidade, junto com o ensino e a pesquisa, ela tem sido 
antes um fenômeno circunstancial, decorrente de uma exigência social. 

Com a introdução na universidade dos conceitos de produtividade, eficácia 
e racionalidade há uma transformação numa unidade de produção e agência de 
prestação de serviços para o sistema e que, simultaneamente, produzem a idéia 
de inerência aos conceitos de extensão, de comunidade e de integração, que se 
interpenetram e se reforçam reciprocamente, postulando, apenas, mudanças que 
mantém o equilíbrio. Assim, a idéia proposta de inerência carrega conotação de 
perenidade e nos leva a pensar a universidade sempre da mesma maneira, ou se- 
ja, dissociada da sociedade e elitista na distribuição de seus benefícios. 

É por isso que postulamos a circunstancialidade da extensão, ao invés de 
sua inerência, pois a medida que a extensão apostar na sua própria superação - 
como a sua maior contribuição para deselitizar a universidade - ela abre cami- 
nho para que possamos pensar uma universidade, cujos benefícios, oriundos de 
suas funções de ensino e pesquisa, não constituam mais o privilégio de poucos, 
mas sejam socializados e revertidos em proveito de toda a sociedade. A circuns- 
tancialidade, pode então, ser a força propulsora e transformadora da extensão e 
tomar-se, muito mais, uma estratégia do que uma função. 

Ainda, a prestação de serviços associada à comunidade exige outras con- 
siderações. A idéia de comunidade, enquanto postula uma harmonia social, é a 
negação da existência das diferenças sociais e constitui-se num obstáculo para 
a colocação do problema em toda a sua extensão e profundidade. Conceituar a 
comunidade como o ponto de encontro de objetivos e ideais comuns, onde as 
vontades individuais se entrelaçam numa união harmoniosa, significa correr o 
risco de cair numa analogia orgânica, ou seja, considerar a comunidade como 
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um organismo, no qual cada membro tem um lugar pré-determinado, dissimu- 
lando, assim, o modo contraditório como se estabelecem as relações sociais 
no conjunto. 

É importante conhecer e levar em conta a realidade social a ser trabalhada, 
mas pretender uma mudança harmônica é outra coisa. Ao se postular uma mudan- 
ça sem choques e incompreensões, significa em última instância, não querer mu- 
dar, mas adaptar e acomodar. Em toda mudança, os conflitos e afrontamentos são 
condições elementares para que ela se efetue. Daí os serviços de extensão, para 
não gerar frustações e crises de identidade prejudiciais ao próprio grupo, pelo não 
atendimento de aspirações e necessidades próprias, desenvolver apenas aquelas 
atividades para as quais se obtém recursos e somente os problemas para os quais 
tem solução, o que significa, muitas vezes, a satisfação dos promotores extensio- 
nistas e não os do grupo atendido. Este é um trabalho no sentido de fazer suas as 
necessidades e aspirações propostas para que não emerjam problemas indesejá- 
veis, que não são cogitados na entidade extensionista, nem constam das preocu- 
pações e prioridades do governo ou dos órgãos financiadores. Nesta perspectiva, 
os serviços de extensão intencionalmente ou não, desempenham a função de ob- 
nubilar os problemas concretos do grupo e os seus fatores determinantes. 

Como bem demonstra Ammann, a extensão integracionista tem buscado na 
prestação de serviços, a integração da comunidade. "A idéia de integração vai 
buscar suas origens principalmente na imagem de equilíbrio, cujo maior sistema- 
tizador foi Parsons e é condição para a realização de certas metas compartilha- 
das, bem como para evitar choques, controlar conflitos e, por conseguinte asse- 
gurar a ordem e a harmonia'". 

É por isso que a integração - que tem a virtualidade de reduzir os antago- 
nismos sociais a uma mera questão de diferenças individuais, onde a ordem e a 
harmonia se sobrepõem e dissipam os conflitos e desigualdades sociais - preci- 
sa ser abandonado e substituído pela articulação que é o ponto de partida e o ins- 
trumento adequado que possibilita a um determinado grupo detectar os seus pro- 
blemas efetivos (e não induzi-los), discuti-los e equacioná-los, tendo em vista a 
transformação daqueles fatores que impedem a esse grupo de encontrar a solu- 
ção real para os seus problemas. 

Por outro lado, o desdobramento da prestação de serviços em múltiplas for- 
mas de atividades, traz em seu bojo os mais variados objetivos. As principais mo- 
dalidades seriam: transmissão do saber elaborado na universidade à comunidade; 
aplicação da pesquisa enquanto forma potencial de extensão; atualização dos 
egressos, enquanto prolongamento da escolaridade; oferecimento de estágios, in- 
tercâmbio, conferências e cursos de aperfeiçoamento, de treinamento profissio- 
nal e de divulgação cultural; produção de tecnologia para as empresas públicas e 
privadas; publicações, consultorias e convênios. Esse leque de atribuições - téc- 

3 AMMANN, 1984. 
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nicas, sociais, políticas, culturais, metodológicas - dá a impressão de que tudo 
aquilo que outros setores não desejam fazer ou não pretendem solucionar é en- 
caminhado à extensão, como forma de desencargo de responsabilidades. 

Esse acúmulo de tarefas, atribuídas à universidade, poderá levá-la a descui- 
dar-se, ainda mais, das funções que lhe são próprias (ensino e pesquisa) e a es- 
quecer a sua dimensão auto-crítica e crítica da sociedade, sem a qual os seus 
compromissos sociais perderão a perspectiva global, configurando-se como ate- 
nuantes de problemas isolados de seu contexto histórico, daí ser imperativo in- 
terpretar e definir esses conceitos. 

4 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CULTURAL 

Na abordagem escolhida, apresentam-se, pelo menos, dois caminhos. O pri- 
meiro, que privilegia o desenvolvimento tecnológico, permite arrolar elementos 
e argumentos suficientes para demonstrar que é um caminho a ser trilhado em 
busca de soluções novas e abrangentes e de interesse nacional. Já, o segundo ca- 
minho busca resgatar a extensão dentro da universidade, enquanto desenvolvi- 
mento social e cultural. 

Cumpre, assim, destacar que os serviços de extensão universitária se lo- 
calizam, tanto na produção de tecnologia para o desenvolvimento; como no 
comprometimento da universidade para com a sociedade. Se por um lado, a pri- 
meira modalidade garante, muito mais visivelmente, a captação de recursos fi- 
nanceiros para a universidade e, ainda é vista como uma forma de superação da 
dependência do país. Por outro lado, o modelo voltado para a comunidade, per- 
mite intensificar as discussões e buscar soluções dentro da universidade, para 
os problemas locais, regionais e nacionais e, ainda, garantir fontes financeiras 
para a universidade, com a realocação de parcela de recursos de outros órgãos 
e associações, que também buscam o atendimento às demandas sociais e cultu- 
rais e que, eventualmente, poderiam partilhar custos e compromissos sociais 
com a universidade. 

Então, esta distinção entre os serviços de extensão "oferecidos" e aqueles 
"solicitados" pela clientela, é a questão primordial do serviço de extensão. Esses 
últimos - encomendados sob forma de convênio por firmas, indústrias, empresas 
ou qualquer outro órgão detentor de alguma forma de poder - vêm garantir o ca- 
pital, material ou cultural, dos solicitantes. Já os primeiros, na maioria das vezes, 
são previamente pensados, elaborados e levados à comunidade que, por ser "ig- 
norante ou necessitada", aceita-os, uma vez que "contribui" para o seu bem "es- 
tar". Daí, propor que a extensão seja efetivamente uma modalidade de ofereci- 
mento de serviços, mas principalmente, seja preservação das manifestações 
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culturais da comunidade e obviamente continue a ser incentivo à criação de no- 
vas tecnologias, ajustadas à real necessidade da sociedade brasileira. 

Para tanto, nesta ótica, é condição imprescindível para a definição de uma 
política extensionista, a preocupação com as duas vertentes abordadas, e ainda, 
o amplo conhecimento da realidade histórico-social; a responsabilidade, a voca- 
ção cívica e, principalmente, mudança de atitude do corpo docente, discente e 
funcional e, obviamente, a definição de uma política extensionista. 

5 A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Ao término do percurso e opção através dos caminhos do compromisso so- 
cial da universidade brasileira, consubstanciado na extensão e de cujo processo 
a biblioteca universitária é parte integrante - é chegado o momento de, através 
do compartilhamento e da articulação (não integração) com as esferas não parti- 
cipantes do meio universitário, a biblioteca se livrar de seus grilhões e oferecer 
à esta sociedade desvinculada da universidade, a sua contribuição. Repensar a 
atuação da biblioteca universitária, enquanto unidade de apoio ao ensino, pesqui- 
sa e extensão é a palavra chave deste texto. 

A contribuição da biblioteca tem sido útil, mas insuficiente. Lamentavel- 
mente, porém, é forçoso reconhecer que a biblioteca universitária vem desenvol- 
vendo suas atividades a reboque das necessidades dos usuários, como "verifica- 
mos que os avanços da Biblioteconomia não devem ocorrer, somente, a partir de 
pressões e inovações propostas por outras categorias".^ 

Grosseiramente, uma vez que o estudo da comunidade a que se pretende 
oferecer o serviço é imprescindível, algumas experiências de extensão podem ser 
vislumbradas. Dentre o leque de opções, é possível pensar numa biblioteca uni- 
versitária, que forneça suporte informacional aos pacientes que se utilizem do 
serviço hospitalar da universidade, quer a nível ambulatorial, como de interna- 
ção, a partir de programas de apoio elaborados com a equipe médica, os bibliote- 
cários e a própria comunidade que utiliza esses serviços de saúde. Outra possibi- 
lidade da biblioteca universitária é formar uma associação de usuários, com o 
intuito de permitir o acesso a sua coleção, mediante, eventualmente, pagamento 
de taxas que permitam, até, a captação de recursos, mas especialmente buscam a 
socialização do seu acervo. Ainda é razoável propor, na área de automação, por 
exemplo, divulgação, suporte e treinamento na adoção de softwares por parte de 
outras bibliotecas. 

Paralelamente, sabemos de experiências de bibliotecas universitárias, que 
mantém coleções em braile para atender a comunidade com deficiência visual, 
de formação de coleções de lazer e de tantos outros esforços. Mas, são contribui- 

4 NASCIMENTO, 1989 
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ções que, na maioria das vezes, se concretizam sem avaliações prévias, que de- 
monstrem a real necessidade e interesse da comunidade a que se destina. 

O diagnóstico através de foros de debate, estudos interdisciplinares, pesqui- 
sas com participação de estudantes e outros segmentos da universidade - permi- 
te à biblioteca universitária detectar formas de oferecer serviços à comunidade. 

A maioria das bibliotecas universitárias pouco ou nada investem nos con- 
tatos com outros segmentos da sociedade. Entretanto, de algum modo, os bi- 
bliotecários devem buscar os caminhos alternativos. Não obstante, o desenvol- 
vimento social e cultural não deve basear-se na idéia de que, de uma parte há 
a comunidade dos portadores da cultura, explicadores da realidade e conhece- 
dores de técnicas salvadoras. De outra parte, está a comunidade dos necessita- 
dos, ignorantes e apáticos, sem uma visão correta da realidade e, portanto, in- 
capazes de dimensionar os seus problemas e de saírem de uma situação, da qual 
eles seriam os próprios responsáveis. Nessa ótica, as soluções antecedem os 
problemas, porque a visão de realidade e os meios de que dispõem os promoto- 
res da extensão são imediatistas, ainda que paliativos. Assim, a extensão tem 
contribuído mais para mascarar a realidade, legitimando-a do que para desven- 
dá-la, transformando-a. 

É importante reforçar que, além do apoio ao ensino e à pesquisa, é papel 
da biblioteca universitária garantir, ainda, o apoio à extensão, objeto de nossa 
preocupação. Entretanto, pode parecer à primeira vista, que o investimento na 
política extensionista, acarrete acúmulo de tarefas às bibliotecas universitárias, 
podendo mesmo levá-la a descuidar-se, ainda mais, das funções básicas da uni- 
versidade que lhe são próprias. 

Na verdade, o compartilhamento de recursos com outras esferas da socieda- 
de, garante a articulação com a sociedade e, só assim, efetiva a prestação de ser- 
viços. Por outro lado, a metodologia empregada pela biblioteca universitária po- 
de, para atender as parcelas não favorecidas dentro da universidade, aliviar a 
prestação de serviços de órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem 
como com outros setores da sociedade civil e assim, numa via de mão dupla 
transferir recursos para as bibliotecas universitárias. 

A articulação não é uma meta pré-fixada, como a integração, mas antes'uma 
estratégia que permite à comunidade discutir os seus problemas, descobrir os 
seus determinantes e equacioná-los profundamente. Neste caso cabe ao serviço 
de extensão da biblioteca universitária - não apenas pinçar problemas suscetíveis 
de solução imediata, mas que não contribuem para uma mudança efetiva das con- 
dições objetivas da sociedade - porém contribuir para a elevação da consciência 
da necessidade, para a formação do espírito crítico e para a instrumentalização 
da comunidade, de tal modo que esta se tome protagonista de sua história. O 
acesso à informação, à leitura e à outros mecanismos, disponíveis na biblioteca 
universitária, são instrumentos e mecanismos de transformação da sociedade. 
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A abordagem primordial da extensão, a nosso ver, é privilegiar os compro- 
missos sociais e culturais associados ao papel da biblioteca universitária, uma 
vez que a captação de recursos, através da venda de serviços, tem sido uma 
preocupação incessantemente buscada e alcançada, quando se trata de política 
extensionista. 

Pode-se concluir, que a biblioteca universitária, a exemplo da própria uni- 
versidade, ateve-se quase que exclusivamente à função de apoio ao ensino e à 
pesquisa. Já, as atividades de extensão, mesmo assim sempre episódicas, têm 
buscado sistematicamente a captação de recursos e se descuidado de levar os be- 
nefícios da biblioteca aos que não têm acesso a ela. Porém, a política extensio- 
nista voltada para o desenvolvimento social e cultural, por si só, garante a otimi- 
zação de recursos existentes e pode ser mais uma faceta a ser explorada na 
aplicação de esforços em direção ao avanço científico e tecnológico que almeja- 
mos para o nosso país. 

BIBLIOGRAFIA 

AMMANN, S. B. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 1984. 

BASBAUM, L. História sincera da República de 1961 a 1967. São Paulo: Al- 
fa-Omega, 1977. 

CARDOSO, M. L. Universidade e estrutura de poder. Cadernos de Cultura da 
USU. Rio de Janeiro: n.3, 1981. 

CHAUÍ, M. Cultura e democracia. São Paulo: Moderna, 1981. 
FREIRE, P. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
FREITAG, B. Escola, estado e sociedade. São Paulo; Moraes, 1980. 
GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. 4. ed. Rio de Janeiro : Civili- 

zação Brasileira, 1981. 
NASCIMENTO, M. A. R. O tecnicismo e a Biblioteconomia Brasileira. Campi- 

nas, PUCCAMP, 1989. (Dissertação- Mestrado). 
ROCHA, R. M. G. Extenção universitária: comunicação ou domesticação? Edu- 

cação e Debate. Fortaleza, v. 6/7, n.2/1, p. 53-60, jul./dez. 1983. jan./jun. 
1984. 

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 
Cortez, 1980. 
 . A universidade e a problemática da educação e cultura. Revista 

Educação Brasileira. Rio de Janeiro, v. 1, n.3, p. 42, ago. 1979. 
TARGINO, M. G. A universidade brasileira no momento atual. Revista Educa- 

ção Brasileira. Brasília, v.4, n.9, p. 90-99, 2.sem. 1982. 

164 



SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA: 
integração universidade e sociedade 

M. Cristina Guimarães Oliveira 
Professora Assistente 

Departamento de Biblioteconomia/UFPE 

M. Mercedes D.F Otero 
Professora Assistente 

Departamento de Biblioteconomia/UFPE 

Susana Schmidt 
Professora Adjunta 

Departamento de Biblioteconomia/UFPE 

RESUMO 

Relata estudo aplicado em instituições ligadas a atividades de informação 
tecnológica em Pernambuco. A partir da análise preliminar dos dados aborda for- 
mas de integração da Universidade com a Sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vista a informação como insumo essencial no processo de desenvolvimen- 
to científico e tecnológico, o Departamento de Biblioteconomia da UFPE, desde 
1993, vem desenvolvendo estudos para conhecer a realidade de órgãos envolvi- 
dos com a geração e difusão de tecnologia no Estado de Pernambuco. 

Neste enfoque foi elaborado um projeto de pesquisa sob o título: "Cenário 
da informação tecnológica em PE: estudo de quatro segmentos". 

A proposta deste estudo é fazer uma análise de quatro instituições que pres- 
tam serviços de informação tecnológica às empresas em PE, a saber: FIEPE/ 
DAMPI/UNIT; ITEP; SEBRAE; SENAI'. Através do mesmo pretende-se conhe- 
cer as competências de cada órgão envolvido, chegando-se a um diagnóstico so- 
bre os serviços e as instituições, bem como a infra-estrutura de cada uma delas. 

No contexto do papel da Universidade é relevante investigar a experiência 
local no que diz respeito à organização e disseminação de informação tecnológi- 
ca. Através disto ela poderá orientar sua própria capacitação com vistas a aten- 
der o mercado e as necessidades de treinamento de recursos humanos em áreas 
como: gerentes de informação, bibliotecários, analistas da informação, técnicos 
de informação, entre outros. 

Por extensão, pela identificação da competência dos que operam informa- 
ção tecnológica no Estado, o trabalho deverá gerar informações úteis para redi- 
mensionar e ampliar a capacidade do mercado em absorver e incorporar novas 
tecnologias bem como trazer implicações na qualificação da mão de obra, papel 
catalisador da Universidade. 

O conjunto de informações provenientes do estudo poderão reforçar a uni- 
versidade na sua integração com a sociedade, como intérprete dos anseios da 
classe produtiva, estreitando os canais de comunicação que beneficiam um cres- 
cimento mútuo. 

O estudo encontra-se em fase de análise preliminar dos dados, coletados 
sobre cada uma das quatro instituições, permitindo observações que caracteri- 
zam serviços de informação tecnológica e como estão sendo desenvolvidos pe- 
las partes. 

O perfil a ser levantado através dos resultados do trabalho pode preencher, 
de certa forma, lacunas pela falta de um Núcleo de Informação Tecnológica no 
Estado e também subsidiar e colaborar com informações para o Escritório de In- 
tegração Tecnológica (INTEC), recém implantado na UFPE. 

' FIEPE/DAMPI/UNIT - Unidade de Informação Tecnológica da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. 
ITEP - Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco. 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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2 CENÁRIO DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

Quatro instituições foram consideradas representativas para objeto de estu- 
do, com base no tipo de serviço prestado às empresas no campo da informação tec- 
nológica, treinamento de recursos humanos e consultoria aos setores produtivos. 

O instrumento para coleta de dados foi dividido em quatro módulos, em 
questionário tipo estruturado aplicado por meio de entrevista pessoal. Para uma 
maior cobertura do trabalho executado nas instituições e conforme modelos 
existentes na literatura, os questionários foram dirigidos a: ATIVIDADES DE 
INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA; SERVIÇOS DE EXTENSÃO TEC- 
NOLÓGICA; SERVIÇO DE CONSULTA/RESPOSTA TÉCNICA e UNIDADE 
DE INFORMAÇÃO. Com este quadro pretende-se chegar ao perfil e competên- 
cia dos quatro segmentos, mostrando área de atuação, meios utilizados para de- 
sempenho das atividades e o fluxo da informação entre os mesmos e os setores 
produtivos. 

Para fins desta exposição cada módulo será apresentado individualmente 
com os comentários provenientes da fase de análise preliminar dos dados. 

2.1. Atividades de Informação Tecnológica 

Este módulo procurou verificar a infra-estrutura organizacional e adminis- 
trativa do setor e/ou unidade responsável por atividades de informação tecnoló- 
gica de cada um dos segmentos. As denominações variam em torno de: Departa- 
mento, Setor, Divisão e Unidade; e estão sempre sob responsabilidade de pessoas 
com nível superior, com predomínio das áreas de Engenharia. No ITEP e SENAI, 
o Setor está ligado à Diretoria Técnica e tem sob sua coordenação outras unida- 
des que desenvolvem tarefas ligadas à informação tecnológica: Na UNIT/FIEPE 
e SEBRAE, ambos os setores são considerados Programas, o que os diferencia 
em sua forma de atuação. 

Pela situação configurada nas duas primeiras instituições, pode-se afirmar 
que as mesmas apresentam maior consistência e abrangência na medida em que 
são responsáveis por Assistência Técnica e Tecnológica, Treinamentos, Bibliote- 
ca e Planejamento Estratégico. As equipes são formadas em geral por técnicos 
especializados de nível superior, em diferentes áreas de conhecimento, com 
apoio de consultores e auxiliares administrativos. 

Com relação ao tipo de serviços realizados pelas quatro instituições: asses- 
soria/consultoria, pesquisas e assistência técnica são comuns a todas, sendo que 
extensão, produção didática e formação de recursos humanos são comuns a três 
delas. A transferência de tecnologia é feita pelo SEBRAE e SENAI, sendo que 
apenas este último oferece todo o conjunto de serviços listados. A tradição de as- 
sistência técnica do SENAI transparece nesta hora, mesmo constatando-se duran- 
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te a aplicação do instrumento a falta de institucionalização das atividades na for- 
ma de concepção do estudo. Poderia dizer-se, talvez, que na prática seria a insti- 
tuição mais bem estruturada e presente quando o assunto é informação tecnoló- 
gica. No caso de não execução de um ou mais serviços arrolados decorre até da 
própria vocação do segmento, sendo que o ITEP deixa de contemplar três áreas, 
com a maior incidência do conjunto. 

Quanto a recursos físicos, principalmente instalações, ambientes, equipa- 
mentos e materiais há um equilíbrio de boas condições que facilitam e apoiam a 
prestação de serviços e o devido armazenamento e organização das informações. 

Todos os segmentos preocupam-se com a divulgação de atividades e servi- 
ços utilizando para isto vários meios, como por exemplo: publicações, eventos, 
cursos, sindicatos. 

Nesta fase preliminar de análise pode-se observar que o ITEP e o SENAI 
apresentam posição de destaque, tomando por base o conjunto de elementos que 
permite maior diversificação e competência de desempenho. 

2.2 Serviço de Extensão Tecnológica 

As equipes responsáveis por essa atividade são praticamente as mesmas do 
item anterior, sendo a Engenharia a área de formação mais constante. Na 
UNIT/FIEPE aparece a área de Segurança do Trabalho, e no ITEP recursos hu- 
manos especializados em álcool, gesso, alimentos, cerâmica. Estas situações se 
justificam até pela especificidade de atuação de ambos os segmentos. As ativida- 
des mais presentes nas instituições são: consultoria especializada, serviços de 
treinamento e capacitação de recursos humanos e serviços laboratoriais. 

A assistência técnica prestada às indústrias e às empresas pela FIEPE, ITEP, 
SENAI inclui áreas de Engenharia, Processo de Produto de Fabricação, bem co- 
mo Testes Laboratoriais e Treinamento. Os treinamentos são solicitados em pri- 
meiro lugar, sendo dirigidos a empresários/gerentes/técnicos e operários. Em se- 
gundo lugar ocorrem em função de problemas identificados pelo serviço de 
extensão, ou ainda, solicitações de sindicatos/associações. A freqüência dos cur- 
sos incide mais sobre: qualidade e produtividade, prevenção de acidentes e segu- 
rança. Eles podem ser justificados pela existência do Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade (PBQP) atualmente em evidência e de interesse das 
empresas, como também exigências do Ministério do Trabalho, sobre normas de 
segurança contra acidentes. 

O ITEP, pela sua própria vocação, ainda realiza cursos sobre técnicas de 
análise para laboratórios e o SENAI sobre desenvolvimento de supervisores, seg- 
mento bastante identificado com desenvolvimento de Recursos Humanos. A se- 
leção das áreas a serem cobertas por atividades de extensão atende essencialmen- 
te as linhas de programas/políticas de governo e setores carentes de tecnologia. 
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Num segundo plano aparece o atendimento a áreas com baixa produtividade. Es- 
tas posições mostram que as instituições estão conscientes sobre a importância 
do desenvolvimento tecnológico, oferecendo às empresas/indústrias serviços que 
visam um melhor desempenho para uma maior competitividade no mercado. 

Os clientes cadastrados e atendidos por todas instituições podem ser con- 
centrados, conforme o tipo de empresa, na seguinte relação: 

ITEP - micro 90% - pequena 5% 
SEBRAE - micro 70% - pequena 30% 
UNIT/FIEPE - média 40% - grande 10% 
SENAI - média 44% - grande 40% 
Nota-se um certo equilíbrio na divisão de quantos e quem atende quais ti- 

pos de empresa, adequado até à vocação de cada segmento analisado. 
Os serviços de extensão são operacionalizados de várias formas, todas pra- 

ticadas pelo conjunto analisado, ou sejam: visitas de caráter geral, visitas ativas 
e de acompanhamento. 

É feita cobrança sobre os serviços, variando entre preços subsidiados pelo 
SEBRAE, política mista de cobrança pela FIEPE, ITEP, e preços simbólicos pe- 
lo SENAI. 

As instituições parecem estar ainda incipientes na sistemática de estudo de 
usuários. 

2.3 Serviço de consulta/resposta técnica 

O corpo técnico permanece o mesmo já comentado em outros segmentos. 
Exceção para o SENAI, cuja equipe técnica multidisciplinar atua em vários seto- 
res, inclusive consultoria e resposta técnica. 

As solicitações dos usuários, via de regra, vêm do Recife, Grande Recife e 
cidades do interior. Havendo caso de solicitações de outros estados e outros paí- 
ses já registrados, que chegam geralmente via fax, carta e contato pessoal. Todos 
os processos são acompanhados por formulários específicos, desde a entrada até 
a conclusão com a resposta propriamente dita. 

Considerando-se a consistência dos órgãos analisados, além dos tipos de 
problemas que motivam a busca por respostas técnicas, a maior demanda carac- 
teriza-se por problemas tecnológicos, equipamentos, engenharia industrial e ma- 
térias primas. 

De 38 assuntos listados como disponíveis pelos serviços, para atendimento 
das solicitações de usuários, o perfil das instituições varia numa escala de 21 a 7. 
Novamente o ITEP e o SENAI se destacam quando oferecem um rol mais varia- 
do de assuntos disponíveis. 

Quanto à disponibilidade de fontes impressas, pertinentes à informação tec- 
nológica, todos os segmentos possuem boa representação e, na ausência daque- 
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las, fazem uso de redes e bancos de dados. Destacam-se entre as redes nacionais 
utilizadas; Renpac, Selap/CNPq, Aruanda,RNP, SPA/Antares. Quanto aos bancos 
de dados quase sempre o acesso concentra-se no IBICT e INPI para o atendimen- 
to das respostas técnicas sobre informação tecnológica. 

Dentro do universo pesquisado, todos os serviços são cobrados a pessoas ju- 
rídicas e físicas. Destaque-se que tanto o ITEP quanto o SENAI atuam, simulta- 
neamente, como órgãos de fomento evidenciando-se uma preocupação em incen- 
tivar o crescimento de cada órgão, através de uma política mista de cobrança. 

2.4 Unidade de informação 

Dentro da Unidade de Informação foram estudados os seguintes aspectos: 
equipe responsável; instalações físicas; hierarquia; tipo de usuários mais fre- 
qüentes; serviços automatizados; recursos de informação disponíveis; serviços 
prestados; produtos desenvolvidos e participação da equipe em cursos, estágios 
e eventos na área de informação tecnológica. Procurou-se, ainda, ter idéia do 
grau de interação do pessoal com os "Serviços de Informação Tecnológica" de 
cada entidade estudada e o panorama encontrado foi o que se segue. 

Todas as entidades dispõem de bibliotecários, em um máximo de dois e mí- 
nimo de um. Inexiste em todas elas a presença de um Técnico em Informação, 
a maioria conta com auxiliares administrativos ou estagiários. 

As entidades possuem espaço individual devidamente equipados, dispondo 
ainda de microcomputadores com terminal. 

A hierarquia na estrutura de cada Unidade tem características próprias, va- 
riando de subordinação: ora à diretoria técnica, ora à diretoria administrativa ou 
ainda ao departamento econômico da entidade. Nenhuma constitui unidade orça- 
mentária, a solicitação de recursos é feita ao órgão imediatamente superior. As 
solicitações, na sua maioria, para aquisição de material são sempre atendidas. 

Os usuários mais freqüentes, em todas elas, são técnicos da entidade; apa- 
rece ainda usuário empresário, professor, estudante, estagiário, empreendedores 
e ainda pessoal/entidade governamental. A maioria tem serviços automatizados, 
que se referem à memória técnica, acervo, redes, índices econômicos e forne- 
cedores. As Unidades do ITEP e SENAI têm ainda acesso à Base/Banco de da- 
dos e apresentam resultados semelhantes em relação aos recursos de informa- 
ção disponíveis na coleção, pois dispõem de quatorze itens dos quinze listados. 
As outras Unidades da FIEPE e SEBRAE dispõem respectivamente de nove e 
oito tipos desses recursos. Existe ainda prestação de serviços e produtos cuja 
oferta varia de doze a quatro tipos de serviço, e de nove a dois tipos de produ- 
to, respectivamente. 

A prática de enviar a equipe para cursos/estágios e eventos na área de infor- 
mação tecnológica é mantida por duas entidades: ITEP e SENAI. 
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o grau de interação do pessoal com os "Serviços de Informação Tecnológi- 
ca" das entidades é ainda inexpressivo, na sua maioria, apenas o SENAI mantém 
uma interação média. 

3 INTEGRAÇÃO PARA CAPTAÇÃO 

A universidade - reagindo a críticas de que o academicismo tem favorecido 
o crescimento de pesquisas desligadas da realidade do cotidiano, desconhecendo 
assim os problemas ligados à produção e ao mercado - preocupa-se não só em 
capacitar mão-de-obra especializada, mas também em participar da qualificação 
de pesquisadores que efetivamente possam gerar e garantir meios de adquirir 
condições para o efetivo desenvolvimento científico e tecnológico. 

Á globalização da economia, a formação de blocos econômicos por países, 
o desenvolvimento de novas tecnologias são fatores contextuais que vêm inter- 
ferindo positivamente no crescimento da universidade brasileira. Assim, em bus- 
ca de um ambiente moderno e favorável à transformação da sociedade, a UFPE 
está procurando simultaneamente a ampliação da oferta de emprego, com maio- 
res oportunidades de crescimento e capacitação para seus alunos, lançados no 
mercado de trabalho. Acrescente-se a isso, as oportunidades futuras para capta- 
ção de recursos através de grupos de pesquisas, laboratórios e consultorias, por 
docentes e pesquisadores. 

A evidência prática dessa postura da UFPE é a instalação do Escritório de 
Integração Tecnológica - INTEC, criado em 1993, que tem como estratégia re- 
passar de maneira ágil os conhecimentos científicos, tecnológicos gerados no seu 
âmbito, para o setor produtivo. 

Neste sentido, o INTEC participa da intermediação científico-tecnológica, 
viabilizando acordos de transferência de tecnologia, bem como propiciando a 
realização de serviços tecnológicos, consultoria e treinamento especializado, 
exercendo para tanto o papel de catalisador no processo que tem início com a ge- 
ração de conhecimento e concepção de tecnologia da UFPE, até o seu uso efeti- 
vo pelo setor produtivo. 

Este posicionamento possibilita a captação de recursos diretamente com os 
setores envolvidos, os quais redundam em apoio às ações que precisam ser imple- 
mentadas, para ajudar o país a sair da situação desfavorável em que se encontra. 

Neste cenário, o Departamento de Biblioteconomia da UFPE, através da in- 
teração com os segmentos analisados abriu seu próprio espaço e faz emergir um 
grupo de profissionais voltados para o atendimento das expectativas do mercado. 
Tal postura sinaliza para a captação de mais recursos e favorece o próprio Depar- 
tamento, na continuidade de pesquisas e projetos que necessariamente satisfaçam 
a demanda. Justificando-se ainda o investimento na formação profissional para 
atendimento de um universo específico de clientela, que vai absorvê-la. 
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E disso pode-se deduzir que as qualidades profissionais encontradas nos se- 
tores envolvidos: de um lado as indústrias e empresas, do outro o Departamento 
de Biblioteconomia da UFPE integram-se e complementam-se, favorecendo a 
captação de recursos para ambos os lados e o intercâmbio de profissionais entre 
as instituições através de cursos, seminários, pesquisas e serviços de consultoria. 

Considerando os pontos acima expostos e trazendo a situação para o univer- 
so da biblioteca universitária, como se daria alguma integração a partir dos resul- 
tados dessa pesquisa? 

Conhecendo a realidade e o trabalho desenvolvido pelos quatro segmentos 
estudados, bem como as informações registradas pelo INTEC, a biblioteca uni- 
versitária deverá procurar aparelhar-se para acompanhar o cenário existente. De- 
ve então dirigir esforços para a prestação de serviços de informação tecnológica 
aos usuários de sua comunidade. 

Tradicionalmente, no âmbito acadêmico a biblioteca servia de canal entre o 
conhecimento e o usuário. Atualmente, permanece a função de dinamizadora do 
conhecimento. No entanto, face a área de informação estar cada vez mais bus- 
cando subsidiar o setor produtivo e as parcerias com a iniciativa privada, princi- 
palmente na área de informação tecnológica, as bibliotecas universitárias devem 
acompanhar tendências, redimensionar objetivos para, numa visão estratégica, 
poderem utilizar as oportunidades que vêm surgindo no ambiente externo. 

Na medida em que outras unidades de informação comportam serviços de 
informação tecnológica e ainda a existência e funcionamento de Núcleos de In- 
formação Tecnológica no país, cabe à biblioteca universitária deslanchar projetos 
de intercâmbio e compartilhamento de informações com instituições atuantes e 
especializadas no assunto, aproveitando ao máximo a capacidade dos su- 
portes disponíveis. 

Assim, a realização de ações conjuntas em áreas específicas, os acordos de 
desenvolvimento em parceria, a pesquisa aplicada a setores produtivos isolados 
e as consultorias especializadas possibilitam a desmistificação do isolamento 
da universidade. 

Sendo o esforço construtivo remunerado e reaplicável favorece o surgimen- 
to de novas propostas e serviços, trazendo efetivamente uma contribuição ao de- 
senvolvimento com qualidade, sob a ótica de uma nova leitura do mercado, suas 
exigências e análises. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa "Cenário da Informação Tecnológica em Pernambuco; estudo de 
quatro segmentos" desenvolveu-se a partir da constatação da inexistência de um 
estudo delineando as competências de órgãos envolvidos com informação tecno- 
lógica no Estado. 
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Este enfoque vem de encontro ao previsto pelo Programa de Apoio à Ca- 
pacitação Tecnológica da Indústria - PACTI, que exigia como estratégia a cria- 
ção, em regime de parceria, de projetos, pesquisas, estudos voltados para inte- 
gração, orientação e desenvolvimento de uma infra-estrutura para prestação de 
melhores serviços. 

Neste sentido os resultados encontrados estão fornecendo indicativos para 
integrar e compatibilizar atividades e linhas de ação no campo da informação tec- 
nológica em Pernambuco, abrindo espaço para novas áreas de interação entre as 
entidades estudadas e a universidade. 

ABSTRACT 

It describes a study made in institutions envolved with technological infor- 
mation at Pernambuco State/Brazil. Based upon partial analysis of data points 
out different ways to integrate actions between university and society. 
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Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação da FE-USP 

Maria Lúcia Beffa (FD) 
Supervisora Técnica do Serviço de Atendimento ao Usuário do 
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RESUMO 

Com o intuito de estabelecer parâmetros de custos e preços dos serviços 
oferecidos pelas Bibliotecas da USP, foi criado em março de 1993, um grupo de 
estudos que posteriormente passou a ser assessorado por um docente da área de 
Engenharia de Produção da EESC/USP. Verificou-se a importância do tema na 
conjuntura nacional, através de discussões no 6° (1989) e 7° (1991) SNBU, no 
COBIBii (1992) e mais recentemente no BIBLOS 2000 (1994). Trata-se de as- 
sunto de difícil definição tendo em vista, principalmente, a falta de tradição de 
cobrança de serviços de biblioteca, reforçado pelo fato da maior parte das biblio- 
tecas universitárias estarem ligadas a Universidades públicas que, normalmente, 
não cobram pelos serviços prestados à comunidade. Mas, levando-se em consi- 
deração a redução sistemática de recursos para manutenção e ampliação das ati- 
vidades das bibliotecas, é de salutar importância a definição de custos de servi- 
ços para uma posterior política de preços. Os procedimentos adotados para 
realização do estudo foram: revisão bibliográfica da literatura nacional, consulta 
à literatura internacional disponível e diagnóstico dos serviços oferecidos pelas 
bibliotecas da USP. Com auxílio da assessoria, definiu-se uma fórmula para cál- 
culo de custo aplicando-a ao levantamento bibliográfico em CD-ROM para teste. 
Mediante os resultados a serem obtidos, essa fórmula poderá ser aplicada para 
definição de custo de outros serviços de apoio à pesquisa disponíveis nas biblio- 
tecas da USP e instituições congêneres. 
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PROJETO NOSSO LIVRO: uma parceria positiva 
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Formação e Processamento de Acervo 

RESUMO 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Espírito Santo (SIB/- 
UFES) enfrentou nos últimos anos, restrições orçamentárias seríssimas tendo si- 
do destinado ao setor, apenas 1,01% do orçamento global da UFES. Tal destina- 
ção refletiu negativamente junto à comunidade universitária, pois representou 
não só o sucateamento e a redução do acervo, mas também o descrédito do setor. 

Objetivando ampliar de forma significativa o seu acervo, o SIBAJFES vis- 
lumbrou numa ampla campanha de doação de material bibliográfico um caminho 
seguro para alcançar resultados positivos. 

Foi estabelecida como meta a ampliação do acervo em 10%, isto é (dez mil) 
volumes. 

Do lançamento do projeto em agosto/93 até o mês de dezembro foram arre- 
cadados 20.000 (vinte mil) volumes e 700 (setecentos) títulos de periódicos, o 
que superou em 100% a meta estabelecida. 

Com o PROJETO NOSSO LIVRO, o SIB/UFES não somente ampliou o 
seu acervo, mas também tem sua imagem fortalecida. Como conseqüência, hou- 
ve um considerável aumento na utilização dos produtos e serviços oferecidos pe- 
las unidades do Sistema de Bibliotecas. 

Os resultados deixam evidente que posturas novas e criativas e ações de van- 
guarda são capazes de superar as crises e incorporar a antecipação de mudanças. 

Palavras-chave: Acervo-doação. 
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2.2. INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

A REDES E SISTEMAS ESPECIALIZADOS 
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PROGRAMA NACIONAL DE PRESERVAÇÃO DE LIVROS DO 

SÉCULO XIX: uma necessidade 

Sandra Souza Lane 
Bibliotecária da Coleção de Obras Raras 

do Serviço de Coleções Especiais da 
Biblioteca Central da UNICAMP 

RESUMO 

Propõe-se a criação de um programa nacional de preservação de livros, edi- 
tados no Brasil, a partir de meados do século dezenove, pelos seus defeitos ine- 
rentes de manufatura e dificuldade gerais de mantê-los em ambientes climatiza- 
dos (depósitos e salas de exposições). 

Palavras-chave: Preservação de livros; Coleções especiais. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contado constante com livros antigos nos faz constatar um fato aparen- 
temente contraditório: livros do século quinze ao dezoito estão em condições fí- 
sicas bem superiores aos livros do século dezenove, editados a partir de meados 
do século, no Brasil. 

Para todos os bibliotecários que trabalham com coleções de livros desse pe- 
ríodo, surge um problema de complexa resolução: a maioria dos livros é frágil, 
eles estão quebradiços, esfarelando, rasgados, com marcas de insetos e roedores, 
com fungos, a lombada está caindo ou já se perdeu. Estão muitas vezes expostos 
a manuseio incorreto, por parte do leitor, do bibliotecário, do limpador de livros, 
etc. 

A própria exposição de livros, uma função importante de uma coleção de 
material antigo, tem um potencial alto para causar danos ao acervo, proporcional 
ao espaço de tempo em que o objeto fica exposto. São as obras valiosas, as pá- 
ginas e gravuras mais significativas, que sofrem a ação da exposição. As vitrines 
podem ser comparadas a estufas ou câmaras de ressecamento, quando não sabe- 
mos a que níveis de calor e umidade podem chegar os mini-ambientes do seu in- 
terior. Os respiradouros, quando existem, podem permitir a entrada de ar carre- 
gado de poluentes. 

Além disso, geralmente as salas de exposições tem luz fluorescente, que cau- 
sa amarelamento e desencadeia reações químicas adversas ao papel. Depois das 
exposições, os livros voltam para o depósito, mais quebradiços, mais amarelados, 
com aceleramento das reações químicas nos papéis, nos couros e nas tintas. 

Essas situações ocorrem porque o bibliotecário não recebeu uma formação 
adequada a respeito de preservação, não teve um treinamento qualificado ou sim- 
plesmente não há verbas para adquirir o equipamento necessário. 

O correto é monitorar as vitrines e expositores com controle ambiental do 
seu interior, assegurar que os respiradouros dos móveis permitam somente a en- 
trada de ar lavado, sem poluentes. Também, manter filtros de raios ultra-violetas 
nas lâmpadas fluorescentes e avaliar o material que reveste as vitrines e suportes 
como neutros (i.e., sem acidez, sem lignina, etc.) 

A exposição de originais sem esses critérios de preservação, deve passar a 
ser evitada, se nos decidirmos por preservá-los. 

2 CAUSAS DA FRAGILIDADE DOS LIVROS EDITADOS NO BRASIL, A 
PARTIR DE MEADOS DO SÉCULO XIX 

Livros editados no Brasil no começo do século dezenove, os primeiros im- 
pressos, são fortes, bonitos, resistentes. Foram feitos com papel de trapo de algo- 
dão ou linho. A partir do desenvolvimento da indústrias de papel, a qualidade dos 
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livros sofre uma queda vertiginosa - o papel passa a ser feito de fibra de madei- 
ra, alguns até do pó da madeira (o papel-jornal). Inerentes defeitos de manufa- 
tura e problemas ambientais contribuem para a acelerada deterioração de todo o 
acervo desse período. 

Quantos anos ainda conseguiremos prolongar sua existência? Toda a me- 
mória e história de uma época pode-se ir apagando, se nós, os bibliotecários, os 
curadores, os colecionadores, os administradores de bibliotecas, quem tem o de- 
ver e quem tem o poder, não tomarmos uma atitude agora, de firme decisão de 
fazê-los preservar. Existem movimentos de preservação de espécimes de animais 
em extinção, que são indiscutivelmente necessários e urgentes. Será que pode- 
mos fazer o mesmo em relação aos livros brasileiros, particularmente ou priori- 
tariamente aos Ijvros desse período? 

3 NOVA MODALIDADE DE INTERCÂMBIO 

Uma nova modalidade de intercâmbio entre bibliotecas virá a surgir, se en- 
cararmos de frente a necessidade de reprodução desse acervo, como fator primor- 
dial de prolongamento da existência dos originais. I.e., reproduzi-los e tirá-los 
completamente de circulação, de manuseio inadequado; mantê-los limpos, desa- 
cidifícados, em ambientes com controle 24 horas de temperatura e umidade, fil- 
tros de ar e de luz. Reduzi-los ao contacto mínimo com o leitor e expô-los so- 
mente se seguidos critérios rígidos de preservação. 

Novas tecnologias estão sendo usadas em várias partes do mundo para pre- 
servar material frágil e/ou danificado, como também para reduzir o manuseio de 
originais, com transferência de conteúdo para outros formatos, ou seja, duplica- 
se o exemplar. Conforme a tecnologia, é gerada uma matriz e cópias de segunda 
geração. Não há necessidade de duplicarmos nosso material se pudermos saber 
quem já duplicou e aonde se encontra a matriz. 

A Biblioteca Nacional acaba de estabelecer um acordo, com os Institutos de 
Ensino Superior, através do Conselho de Reitores, que envolve, entre outras de- 
cisões, a co-edição de obras do acervo da B.N., da interesse das I.E.S. e da B.N. 
(1° Seminário de Cooperação Técnica F.B.N./C.R.U.B./ I.E.S., junho de 1994.). 

Ampliando a idéia para todo o acervo nacional de livros, de meados do sé- 
culo dezenove até início do século vinte, em formatos econômicos, podemos ter 
fundamentado o "Programa Nacional de Preservação de Livros do Século XIX". 
Uma instituição que possa se tomar a Central de Reprodução, com arquivos de 
matrizes, que venda ou troque cópias de segunda geração com as bibliotecas co- 
operantes, tornará possível a racionalização dessa tarefa, evitando que um origi- 
nal seja copiado mais de uma vez. 

Reproduzir os originais e depois mantê-los em condições impróprias de pre- 
servação seria insano. Inclui-se, naturalmente, nesse Programa, assistência técni- 
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ca e financeira às bibliotecas cooperantes, para a manutenção ideal desses acer- 
vos em ambientes climatizados, bem como para a promoção de exposições com 
monitoração ambiental de salas e expositores. 

Para a seleção inicial da reprodução dos acervos, aconselha-se buscar as in- 
dicações dos bibliotecários de referência dessas coleções, que devem saber que 
material está sujeito a uso mais pesado ou ocasional. A escolha, naturalmente, re- 
cai sobre os livros mais consultados. 

4 CONCLUSÃO 

Existem profissionais qualificados, que muito mais do que esse esboço, po- 
derão lançar as bases de um programa sólido de preservação de livros do século 
dezenove, bem como sensibilizar instituições e agências financiadoras de proje- 
tos similares. Que nossa sugestão seja uma semente que germine, talvez modifi- 
cada, alterada, melhorada. Os especialistas do futuro manterão essas coleções e 
recuperarão seu conteúdo com tecnologias que ainda desconhecemos, preservan- 
do a cultura, memória e história de toda uma época. Mas, no momento, há urgên- 
cia no decidir e no agir, estabelecer acordos, unir esforços e cooperar. 

ABSTRACT 

The papers suggest the institution of a national program to take on the res- 
ponsability of the preservation of books printed in Brazil, after the middle of the 
nineteenth century. This is necessary because the books of this period are very 
brittle for their inherent defects of manufacture and common difficulties for cli- 
matized storage and exhibition rooms. 

Key words: Preservation of books; Special collections. 
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"SUB-REDE NACIONAL DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE ORAL": um projeto de efeito multiplicador da 

gerência da informação em desenvolvimento pelo Serviço de 

Documentação Odontológica da FOUSP* 

Rosaly Favero Krzyzanowski 
Coordenadora de Projeto para a Sub-Rede Nacional de 

Informação na Area de Ciências da Saúde Oral 

Telma de Carx'alho 
Diretora Técnica do Serviço de Documentação Odontológica da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Vera Regina Casari Boccato 
Supervisora Técnica do Serviço de Assistência e Divulgação Técnico-Científica do 

Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo. 

RESUMO 

Projeto elaborado à W. K. Kellogg Foundation com objetivos de: 1) incre- 
mentar atividades do Serviço de Documentação Odontológica, constituindo-se 
de fato no "Centro Cooperante Nacional de Informação na Área de Ciências da 
Saúde Oral"; 2) criação da "Sub-Rede Nacional na Área de Ciências da Saúde 
Oral" para a qual o S.D.O. passa a atuar como Centro Coordenador. Ambas as 
atividades estão ligadas à "Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saú- 
de"/BIREME/OPAS/OMS. 

Palavras-chave: Sistema de informação; Rede de bibliotecas - Automação; Ba- 
ses de dados; Disseminação da informação. 

* Projeto realizado com apoio da W.K. Kellogg Foundation e BIREME/OPAS/OMS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência dos avanços tecnológicos e, consequentemente, da necessi- 
dade de ampliar os meios de controle bibliográfico na área da Saúde Oral, foi ela- 
borado Projeto junto àW.K. Kellogg Foundation, aprovado em 1992 (KRZYZA- 
NOWSKI, 1991). 

A proposição do projeto foi direcionada para um processo de atendimento 
imediato ao pesquisador, no momento e local em que a informação deve estar 
disponível. Nesse sentido tornou-se necessária a incrementação das atividades 
executadas pelo Serviço de Documentação Odontologia - S.D.O. e a criação de 
um núcleo básico de bibliotecas cooperantes na área, em nível nacional. 

2 AINSTITUIÇÃO 

2.1 Histórico e atividades regimentais do S.D.O. 

O Serviço de Documentação Odontológica - S.D.O. - da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo foi criado em 1963, com a finalida- 
de fundamental de prover a informação científica à comunidade odontológica 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1965). Dadas estas características, o 
S.D.O. desenvolveu atividades intensas no sentido de dotar o seu acervo com re- 
cursos bibliográficos tão completos quanto possível, preocupando-se, ainda, em 
adquirir equipamentos necessários à implantação e desenvolvimento de serviços 
que atendessem o programa proposto: aquisição, armazenagem e disseminação 
da informação bibliográfica. Para isso, o S.D.O. contou com auxílio de Intitui- 
ções nacionais, tais como a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta- 
do de São Paulo), o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tec- 
nológica) e, no exterior, com a Fundação W. K. Kellogg. 

Essas contribuições acrescidas dos esforços da própria FOUSP criaram as 
bases fundamentais para o desenvolvimento do programa de expansão do 
S.D.O., cujos serviços implantados, são os abaixos indicados: 

a - reforço do acervo, tomando-se o mais completo da América Latina na 
especialidade; 

b - comutação bíbliográfíca em nível nacional e latino-americana; 
c - busca bibliográfíca informatizada (bases de dados nacionais e interna- 

cionais); 
d - disseminação seletiva da informação para docentes ligados a cursos 

de pós-gradução; 
e - disseminação da informação científica através: 

• de publicações: 
- Bibliograia Brasileira de Odontologia (1970) 
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- Produção de Corpo Docente e Técnico da FOUSP 
• de cooperação com: 
- o Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas/IBICT; 
- o COMUT (o S.D.O. é biblioteca-base); 
- o Banco de Dados Bibliográficos "DEDALUS" do Sistema Integra- 

do de Bibliotecas da USP (SIBI/USP) constituído do acervo de livros, 
periódicos, teses, teses defendidas na USP e produção técnico-cien- 
tífica da USP; 

- a Base de Dados Lilacs (Literatura Latino Americana em Ciências 
da Saúde) 

- o Catálogo Coletivo de Periódicos em Ciências da Saúde (SECS/BI- 
REME) 

f - divulgação do acervo e serviços prestados pelo S.D.O. através das pu- 
blicações; 
- Periódicos recebidos pelo S.D.O. 
- Obras Básicas em Odontologia: livros e periódicos 
- Guia do S.D.O. 
- Periódicos brasileiros correntes de Odontologia 
- SDOdonto; 

g - serviços de impressão de teses, programas , roteiros de aula, impressos 
em geral da FOUSP e das publicações já citadas (o S.D.O. possui gráfi- 
ca montada com auxílio original da fundação Kellogg; e linha comple- 
ta para editoração gráfica); 

h - Facsimile - ligado dia e noite para emissão e recepção de documentos 
científicos e/ou relacionados com atividades didáticas científicas da 
FOUSP; 

i - COMUT "on-line" - a nível nacional na área de Ciências da Saúde 
(sistema criado pela BIREME); 

j - treinamento de pessoal bibliotecário na área odontológica; 
k - orientação bibliográfíca constante (serviço de referência); 
1 - assessoramento ao pesquisador (docentes, pós-graduandos, estagiá- 

rios e profissionais na área) em fase de elaboração e redação de traba- 
lhos científicos; 

m- apoio a aulas, cursos, palestras, através de empréstimo de equipamen- 
tos audio-visuais (Centro de Audio-Visuais). Possui uma sala equipa- 
da com vídeo cassete, para pequenas apresentações e/ou uso dos vídeos 
da coleção do S.D.O. ; 

n - conexão à Rede Bitnet e Internet; 
o - promoção de cursos de "Pesquisa Bibliográfica e Estrutura do Traba- 

lho Científico", tanto a nível de graduação quanto de especialização e 
pós-graduação, não só na FOUSP, como também em outras Unidades de 
Ensino no Brasil; 
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p - participação em Eventos de Odontologia, divulgando seus serviços e 
publicações. 

2.2 Convênios e Projetos para incrementar os recursos informacionais e 
expandir sua atuação junto à pesquisa em saúde oral 

2.2.1 Convênio BIREME/USP/FO 

Em março de 1967, mediante Convênio celebrado entre o governo do Bra- 
sil, Escola Paulista de Medicina e Organização Panamericana da Saúde, foi cria- 
da a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) - sediada na Escola Paulista 
de Medicina, para ser o Centro Regional da Organização Panamericana da Saú- 
de (OPAS/OMS) - com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento das bi- 
bliotecas médicas e satisfazer a demanda de informação dos profissionais da 
área da saúde na América Latina (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 
SAÚDE, 197-?). 

Para atender a esse objetivo adotou-se como meta, a formação de uma rede 
de informação científica coordenada em toda a América Latina. O conceito bási- 
co dessa rede era o de fortalecer a cooperação e o uso racional e exaustivo de to- 
do os recursos bibliográficos disponíveis, redundando em benefícios da investi- 
gação científica e tecnológica no campo das ciências biológicas e da saúde. 

Nesse sentido, foram feitos no Brasil convênios na década de 70 com sé- 
rie de bibliotecas, na esfera federal e estadual, tornando-as centros ou sub-cen- 
tros nacionais da BIREME, para a formação de uma rede nacional ligada à La- 
tino-Americana. 

Na USP foram feitos convênios com Faculdade de Odontologia, Faculdade 
de Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Faculdade de Enfermagem, Faculdade 
de Medicina de Riberão Preto, Faculdade de Odontologia de Bauru, Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Institu- 
to de Psicologia, posteriormente denominadas de sub-sistemas da BIREME. 

Por meio desses Convênios as Unidades da USP deveriam atender aos itens 
de: a) empréstimos entre bibliotecas; b) comutação bibliográfica; c) confec- 
ção de bibliografias especializadas; d) participação e colaboração nos progra- 
mas de educação continuada, preparados pela BIREME/Unidade interessada. 

Em contrapartida, a BIREME desenvolveu programas: 
a - de fortalecimento de acervos da bibliotecas integrantes da sua rede, 

através de doações de livros (mediante contratos com a OPAS e a Na- 
tional Library of Medicine/USA) e de programa de intercâmbio de du- 
plicata de publicações entre bibliotecas da Rede, incluindo os países da 
América Latina. No ano de 1970, foram permutadas 35.029 unidades bi- 
bliográficas para completação de falhas de acervos; 
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b - treinamento profíssional de bibliotecários que exerciam funções em 
bibliotecas biomédicas nos países latino-americanos, por meio do pro- 
grama de educação continuada'; 

c - fornecimento de cópias de documentos científicos existentes no seu 
acervo (BIREME) ou através de recursos internacionais (National Li- 
brary of Medicine); 

d - disseminação da informação científica para profissionais da saúde, 
que consistia no envio mensal de bibliografias e artigos sobre tópicos de 
medicina para médicos práticos e professores das universidades. 

Em 1990, a BIREME, atualmente denominada "Centro Latino-Americano 
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde", celebrou novo Convênio 
com a USP, com a finalidade precípua de contribuição mútua para a geração da 
base de dados "LILACS"(Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) 

A partir desse Convênio estão como "bibliotecas colaboradoras e cooperan- 
tes" da BIREME, as bibliotecas das seguintes Unidades: FO, FSP, FM, FMRP, 
ICB, IP, FMVZ, FCF, FEnf e FOB. O S.D.O. tornou-se um Centro Cooperante, 
a nível nacional, da "Rede Latino-Americana e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde" (coordenado pela BIREME), com o compromisso de implan- 
tar ou implementar serviços aos pesquisadores da área de saúde oral, através de: 

a - realização de levantamentos bibliográficos automatizados 

vantagens: agilização da busca bibliográfica, através do uso de novas tecno- 
logias. Para tanto, foi doado (BIREME/KELLOGG) ao S.D.O., 
um microcomputador com impressora matricial, uma leitora de 
CD-ROM e uma assinaturra da base de dados LILACS em CD- 
ROM; o S.D.O. adquiriu, ainda, através da USP, coleção com- 
pleta da Base de Dados "MEDLINE", que inclui o Index to Den- 
tal Literature, também em CD-ROM; 

b - indexação de literatura Odontológica na base de dados LILACS/ 
BIREME 

vantagens: divulgação, em nível Latino-Americano, da literatura nacional 
odontológica; 

c - disseminação seletiva da informação da literatura odontológica na 
área da saúde Latino-Americana; 

vantagens: com a transferência das informações indexadas na base LILACS, 
tomou-se possível ao S.D.O., colaborar com os programas de in- 
formação seletiva nacionais e latino-americanos, nos quais a BI- 
REME participa (Ex. Projeto LACRIP: Latin American Cancer 
Research Information Project), permitindo, atuação mais efetiva 
junto aos pesquisadores da área de saúde oral; 
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d - implantação do Comut "on-line" (sistema da BIREME para a área da 
saúde) 

vantagens: agilização na solicitação e recebimento de pedidos de xerox de 
documentos na área nacional, via terminal; 

e - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico do S.D.O. pela BI- 
REME (Assessoria técnica, Treinamento , Cursos) 

vantagens: aprimoramento dos recursos humanos para melhor atender aos 
pesquisadores a nível local, regional e nacional. 

2.2.2 Convênio W. K. Kellogg Foundation USP/BIREME 

Com vistas ao: 

a- fornecimento dos recursos atuais do S.D.O. para melhoria de seus ser- 
viços de apoio à pesquisa e para tomá-lo de fato no "Centro Cooperante 
a nível nacional da Rede Brasileira de Informação na área de Ciências 
da Saúde", ligado à "Rede Latino-Americana e Caribe de Informação na 
Área de Ciências da Saúde", ligado à "Rede Latino-Americana e Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde" (Coordenada pela BIREME); 

b- apoio e reforço dos serviços informacionais de um "núcleo básico" de 
bibliotecas brasileiras na área de Odontologia, que viessem a colabo- 
rar com o S.D.O. como Centro Coordenador da Rede Nacional Especia- 
lizada de Informação na área de Ciências da Saúde Oral", 

O S.D.O. elaborou em 1991, Projeto à W. K. Kellogg Foundation, (com 
duração de 02 anos e ampliado posteriormente), aprovado em 1992 pela FOUSP, 
USP, BIREME e Fundação Kellogg (KRZYZANOWSKI, 1991). 

Para tanto foi firmado em 1992, Termo Aditivo ao Convênio BIREME/USP. 
Com esse ato foi possível atender aos objetivos do Projeto através de duas etapas: 

1° Etapa: O S.D.O. com "Centro Cooperante Nacional de Informação na 
Área de Ciências da Saúde Oral" 

objetivo 1: reforçar a infra-estrutura do S.D.O. por meio da informatização 
de seus serviços meios e fins, no sentido de garantir e agilizar a 
sua atuação janto aos pesquisadores da área. 

Para tanto, foi implantada uma Rede Local no S.D.O. utilizando o "softwa- 
re" LAN MANAGER, com 09 microcomputadores, 02 servidores de rede, 01 
servidor de CD-Rom (15 gavetas), impressoras matriciais e laser, um scanner e 
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um roteador (para entrada de fibra ótica). Os aplicativos do Microisis (desenvol- 
vidos com metodologia BIREME) foram utilizados para a criação de bases de da- 
dos da Bibliografia Brasileira de Odontologia - BBO; da Produção Científica e 
Técnica do Corpo Docente da FOUSP - PRODONT; das TESES defendidas na 
FOUSP e do seu acervo de monografias para o empréstimo automatizado local, 
além da base SECS para controle de periódicos (Figura 1). 

Através do servidor de CD-ROM vem sendo possível a consulta multiusuá- 
rio às bases de dados em CD-ROM, ampliando o índice de buscas bibliográficas 
na biblioteca e nos Departamentos da Faculdade, que já estão ligados à rede lo- 
cal S.D.O. por fibra ótica. 

Além disso o S.D.O. está ligado à Rede USP, e USPNET, esta ultima para 
acessar, via Internet, os acervos do exterior e colocar as suas bases à disposição 
por consulta on-line. 

objetivo 2: garantir o uso constante do seu acervo, através da consulta, em- 
préstimo, comutação bibliográfica. 

Para este item foram projetadas atividades de encadernação e restauro, com 
vistas a conservação e preservação do acervo e justificada pelo uso em alta esca- 
la do material bibliográfico. 

objetivo 3: disseminar a informação cientifica na área através da manuten- 
ção da BBO (com metodologia BIREME/LILACS), tomando-a 
base de dados nacional na área. 

Nesse sentido a BBO, já consta, com dados indexados a partir de 1986, pa- 
ra consulta em papel, on-line e em CD-ROM junto ao CD/LILACS, a partir de 
sua \T edição. 

Deve-se destacar que a base de dados BBO foi gerada a partir da base de 
dados LILACS, agregando o componente local, não pertinente aquela base. Com 
a política de uma base não seletiva pretende-se constituir por meio da BBO a 
"Memória Científica Nacional da área Odontológica". 

2' Etapa; O S.D.O. como "Centro Coordenador da Sub-Rede Nacional de 
Informação na Área de Ciências da Saúde Oral". 

objetivo 1; garantir a formação de um núcleo básico de bibliotecas na 
área da odontologia, com os meios necessários (recursos hu- 
manos e informacionais - materiais e operacionais) para atender 
as exigências da Sub-Rede Nacional, via S.D.O. (Figura 2). 
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A precariedade de acervos e serviços aos pesquisadores, atualmente existen- 
tes no Brasil, é um dos grandes motivos a serem considerados para a implanta- 
ção desta 2' etapa. Observa-se que o S.D.O. na P etapa sofreu reforço para fun- 
cionar como um "Centro Nacional de Informação na Área Odontológica". Aqui 
nesta 2° etapa acresce-se a ele o papel de agente coordenador de uma sub-rede na 
área odontológica para a Rede BIREME. 

A princípio, contou-se com 06 bibliotecas passando, a seguir, para 10 bi- 
bliotecas das seguintes Faculdades de Odontologia: 

FOUFMG • FOUFPR 
FOURJ • FOUFPe 
FOUFRGS • FOB/USP 
FOUFBa • FOUFMS 
FOA/UNESP • FORGN 

objetivo 2; captar informações na área odontológica r^onal para ingresso na 
base de dados de Odontologia (BBO) e LILACS. 

Com o treinamento do pessoal técnico do "núcleo básico" o S.D.O. apli- 
cou o "efeito multiplicador", que foi uma das metas da BIREME ao escolher o 
S.D.O. como "Centro Coordenador da Sub-Rede Nacional na Área de Ciências 
da Saúde Oral", isto é, transferir a um maior número de especialistas da infor- 
mação, as técnicas de coleta, seleção, processamento e ingresso da literatura for- 
mal e informal na base de dados LILÁCS (de acordo com a metodologia desen- 
volvida pelo BIREME), além de uma divisão de responsabilidades entre as 
bibliotecas participantes da Rede, o que vem permitindo uma real maturidade 
profissional e a ampliação de "staff para localização de material bibliográfico 
odontológico publicado. 

objetivo 3: permitir o acesso à literatura odontológica aos seus usuários 
através dos serviços de busca automatizada e obtenção de docu- 
mentos utilizados para tanto, o empréstimo-entre-bibliotecas, a 
comutação bibliográfica "on-line", o facsimile e o Internet. Pa- 
ra tanto, cada núcleo recebeu 02 microcomputadores; 01 im- 
pressora Laser, 01 facsimile, 01 modem, 01 leitor de CDROM e 
01 assinatura do MEDLINE e 01 do LILACS/BBO. 

objetivo 4: cooperar com S.D.O na criação do Catálogo Coletivo Nacio- 
nal de Revistas de Odontologia existentes em seus acervos, fa- 
cilitando e agilizando, o atendimento às solicitações locais e re- 
gionais dos usuários da Rede. 
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A partir de 1994 o projeto Kellogg sofreu expansão permitindo a inclusão de 
mais 04 bibliotecas ao "núcleo básico" e 10 bibliotecas consideradas de apoio a 
pesquisa, com a função apenas de atender o objetivo 3 desta 2' etapa (Figura 2). 

2.2.3 Projeto FINEP 

Complementando o projeto Kellogg o S.D.O. apresentou à "Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP" - Fundação dedicada a auxílios financeiros ins- 
titucionais e individuais à pesquisa e ao ensino. Com a aprovação deste Projeto 
em 1993, foi possível adquirir-se mobiliário de informática e a contratação por 
02 anos, de um analista de sistemas/programador, para apoio às atividades que 
vem sendo implantadas no S.D.O. 

3 CONCLUSÃO 

Sendo as bibliotecas universitárias um dos instrumentos principais na assi- 
milação individual da informação científica, torna-se imprescindível e urgente 
que sua atuação liberte-se das limitações tradicionais - atendo-se ao empréstimo 
de livros e periódicos - para oferecer uma contribuição real e decisiva aos planos 
nacionais de desenvolvimento científico, tecnológico e cultural. 

Para tal posicionamento, estas bibliotecas devem apresentar um caráter 
inovador de dinamização, que implica na capacidade de não só reunir, mas tam- 
bém disseminar informações, tendo em vista o processo de atendimento imedia- 
to ao usuário. 

O Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da 
USP-S.D.O., com o acervo e serviços que dispõe e com auxílio financeiro da 
Fundação W. K. Kellogg, apresentou rapidamente este posicionamento (Figura 
3), que o levou a se afirmar como "Centro Cooperante Nacional na Área da Ciên- 
cias da Saúde Oral" e Centro Coordenador da "Sub-Rede Nacional na Área de 
Ciências da Saúde Oral" ambos ligados à "Rede Nacional de Informação na Área 
de Ciências da Saúde" (BIREME). 

Desta forma, a aprovação e a aplicação deste projeto tornou-se de relevan- 
te importância não só para o S.D.O/FOUSP, como para as bibliotecas de Odon- 
tologia brasileiras, que vêm contando com um sistema de transmissão de infor- 
mação mais capacitado a cumprir com seus objetivos (permitir uma assistência 
mais ágil e completa, no momento e local em que a informação deve estar dispo- 
nível), no qual têm participação direta, dividindo responsabilidades e propician- 
do "efeito multiplicador" da gerência da informação. 

191 



ABSTRACT 

Project presented at the W. K. Kellogg Foundation. The goals to be attemp- 
ted in this project were divided into two sub-projects: 1st sub-project: The S.D.O. 
as "National Cooperating Center of Information in Dentistry". The reinforce the 
automation resources of S.D.O. was the principal aspect of this item; 2nd sub- 
project: The S.D.O. as National Coordenating Center of the "Brazilian Informa- 
tion Sub-Network in Oral Health Science". These sub-project is directely linked 
to the "Brazilian Network of Information in Health Sciences" - BIREME/ 
OPAS/OMS. 

Key words: Information system; Libraries network - Automation; Data bases; 
Dissemination of information. 
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Figura 1 - Rede Local - Modelo SDO 
(Proposto pela BIREME) 

193 



Figura 2 - Rede Nacional Especializada de Informação na 
Área de Ciências da Saúde Oral 
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Fase 1: Fortalecimento do 
acervo* 

Fase 2: Aprimoramento da 
produtividade dos serviços 
já prestados** 

Fase 3: Maior facilidade 
de acesso ao material bi- 
bliográfico 

INrORMAÇAQ 

LIVROS 
(incluindo mate- 
riais especiais 
não periódicos) 

PUBLICAÇÕES 

PERIÓDICAS 

TESES 

FOLHETOS 

SEPARATAS 

INTERMEDIAÇÃO 

EMPRÉSTIMO E 
CIRCULAÇÃO 

(empréstimo entre 
bibliotecas) 

COMUTAÇÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

ORIENTAÇÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

BUSCA 

BIBLIOGRÁFICA 

CURSOS DE PESQUI- 
SA BIBLIOGRÁFICA 
E USO DA BIBLIO- 
TECA 

DISSEMINAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO: 
através de bases de dados 
e emissão de publicações 

SDI 

personalizado 

RECEPTOR 

O 

CORPO DOCENTE 

CORPO DISCENTE/ 

GRADUAÇAO 

CORPO DISCENTE/ 

PÓS-GRADUAÇÃO 
PESQUISADOR 

(local, region- 
a 1 , 
nacional, inter- 
nacional) 

OUTROS 
(profissionais da 
área ou de áreas 

t 

• Tem sido a 5 anos realizado pela própria USP, FOUSP e auxílio Programa BID/USP 
(duração de 4 anos 1989-1992) 

*♦ liem onde se prevê o apoio da Fundação Kellogg 

Figura 3 - Dinamização do processo de transmissão da 
informação bibliográfica científica no 
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CONVERSÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA 

MINICALCO-UFMG PARA O SISTEMA BIBLIODATA/CALCO - FGV" 

Maria cia Conceição Franco 
Maria Helena Santos 

Bibliotecárias da Coordenação de Automação da 
Biblioteca Universitária da UFMG 

RESUMO 

Conversão semi-automatizada da base MINICALCO do acervo da Biblio- 
teca Central e Bibliotecas Centralizadas da UFMG para a base da Rede Biblio- 
data/Calco - Fundação Getúlio Vargas. Fases do trabalho, metodologia, rotinas e 
instrumentos utilizados no desenvolvimento das atividades. Inclusão de anexos 
sobre documentos e exemplos da conversão. 

Palavras-chave: Base de dados - Conversão; MINICALCO - Conversão; Bi- 
bliodata/CALCO - MINICALCO. 

' Trabalho baseado no "Manual do conversão da base de dados do sisicnia MINICALCO/UFMG. para o sistema Biblit)- 
d;iUi/Calco - FGV" ;iprcsent;ido pelas niiloras à Biblioteca Universitária da UFMG. 
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A CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA INDEXAÇÃO 

DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONVENCIONAL E NÃO 
CONVENCIONAL EM ENFERMAGEM: relato de experiência da 

Biblioteca J. Baeta Vianna do Campus da Saúde da UFMG e do 
PRODEn - Programa de Desenvolvimento da Enfermagem 

Roseni Rosan)>i'la ChoniiJi é 
Professoni Assistente cUi Escola de 

En fernuigew da UFMG. Coordenadora do PRODEn 

Maria Piedade E Ribeiro Leite 
Bibliotecária Chefe da Biblioteca J. Baeta 

Vianna da Eac. de Medicina, Escola de 
Enfennagem e Hospital das Clínicas da UFMG 

RESUMO 

São abordados aspectos da importância da informação para o desenvolvi- 
mento da enfermagem, seu uso e "des-uso" na área, seu papel na construção do 
PRODEn sobretudo no subprojeto BANCO DE DADOS EM ENFERMAGEM 
(BDENF) considerando sua concepção, objetivos, justificativas e metodologia 
utilizada para sua implantação, desenvolvimento e ainda as previsões de avanços 
e percalços. 

Palavras-chave: Bibliografia especializada: Base de dados; Enfermagem. 
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2.3 INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE ACADÊMICA COM A 

PRÁTICA PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMAÇÃO 
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o ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A INTEGRAÇÃO ENTRE O 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARANÁ E AS BIBLIOTECAS DE CURITIBA 

Áurea Maria Costin 
Elayne Margareth Schlõgel 

Liane dos Anjos Abrahão 
Mariza Kampfert 
Moema Bassfeld 

Samira Elias Simões 
Selma Regina Ramalho Conte 

Bibliotecárias do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná 

RESUMO 

Analisa o estágio supervisionado sob o ponto de vista dos alunos, professo- 
res e bibliotecários para investigar a integração entre o Curso de Bibliotecono- 
mia da Universidade Federal do Paraná e as bibliotecas de Curitiba. Demonstra 
que os alunos preferem estagiar em bibliotecas especializadas (62%), com ênfa- 
se na área de Direito. Verifica que as oportunidades para estágio supervisionado 
oferecidas pelo contexto profissional é superior à demanda. Sustenta que a carga 
horária estabelecida pela legislação pertinente é adequada e que a estrutura mo- 
dular adotada satisfaz professores, alunos e bibliotecários. Sugere entretanto, que 
a forma de avaliação seja revista. As maiores dificuldades enfrentadas pelos três 
segmentos envolvidos na pesquisa dizem respeito à falta de tempo e/ou pessoal. 
Conclui que a integração deve ser intensificada de parte a parte, recomendando 
a criação de um boletim informativo e a busca de alternativas para atualização do 
profissional. 

Palavras-chave: Biblioteconomia-Estágio supervisionado. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estágio é a possibilidade de objetivação de um saber ao nível de coerência 
que a "praxis" exige, constituindo-se na aplicação de determinado conhecimen- 
to em situações concretas (FERREIRA, 1980). 

Não tendo caráter obrigatório, o estágio opcional configura-se como uma 
disciplina do currículo, ou como uma ãtTvidade integrante do des^envolvimento 
rrietodológrcb de uma ou mais disciplinas, ou ainda» como parte da formação pro- 
fissíõnai enquanto atividade complementar (UFPR, 1993). 

O estágio^ curricular envolve atividades de aprendizagem social, profissio- 
nal e cultural proporcionadas ao estudante em situações reais de vida e de traba- 
Iho, só57esporisabilidade e coordenação de instituição de ensipo (UFPR, 1993). 
Apresenta caráter obrigatório, jJuração mínima definida, carga horária,determi- 
nada, prevê supervisão e avaliação, elaboração de relatórios, exigindo matrícula 
prévia e respeito aos pré-requisitos estabelecidos nos currículos plenos em vigor 
(UFPR, 1990). 

Os objetivos do estágio curricular e/ou supervisionado são: 
•"J • possibilitar ao estudante universitário, maior conhecimento e experiência 

I no campo profissional mediante treinamento prático; 
/ • contribuir par^ a redução do tempo de adaptação dõTrêcém-formado à sua 

(/ atividade profissional; 
• tomar o estudante um elo de ligação entre a escola e a sociedade, de mo- 

do a possibilitar fluxo de realimentação entre a formação acadêmica e a 
I formação profissional; 
; * possibilitar ao estudante melhores condições para avaliar sua habilidade 
^ frente a situações reais; 

• proporcionar a renovação e ampliação do quadro de peSSOal QUalIflCadO dO 
.mercado (UFPR, 1992). 

-Á importância do estágio supervisionado se apoia nojato dejervi^aliza- 
do como um período de iniciação profissional^ no qual o aluno, a partir das rela- 
ções do contexto da biblioteconomia e do trabalho, se auto-constrói e edifica a 
sua realidade profissional e pessoal (CORTÊS, 1993). 

No que se refere à sua execução, os pontos críticos envolvem a questão da 
relação teoria e prática; a precariedade da supervisão; a tendência de que os es- 
tágios se configurem como um atrativo setor de fornecimento de mão-de-obra de 
baixo custo ao mercado de trabalho e as dificuldades das unidades de ensino em 
acompanhar, de modo sistemático, as ações que se desenvolvem nos estágios 
(SILVA, 1987). 
\ ^-ãvaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 
acompáfihamehtò, controle e avaliação institucional extensível a todo o proces- 
so de ensino. Deve prover informações e dados para a realimentação dos currí- 
culos plenos dos respectivos cursos, tendo por enfoque a busca de mecanismos e 
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meios de aprimorar a qualidade de ensino. Esta, é realizada pelo professor-orien- 
tador, de forma sistemática e contínua, com a colaboraçãd dos profissionais" su- 
pervisores do campo de estágio, com os resultados de auto-avaliação dos alunos 
e t^bém, quando for o caso, com as opiniões dos membros da comunidade en- 
volvidos no processo (UFPR, 1993). 

Segundo SILVA (1987), se através do estagiário e do profissional que for- 
ma, o Curso pode introduzir elementos teóricos, críticos e inovadores na prática 
profissional, estimulando a capacidade inventiva e o inconformismo diante do 
"status quo", as bibliotecas também conseguem projetar no interior do curso os 
problemas vividos na prática. 

Sendo a Disciplina Estágio Supervisionado em Bibliotecas (ESB) um dos 
elos de ligação entre o Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Pa- 
raná (UFPR) e as bibliotecas sediadas em Curitiba, investigou-se esta integração 
sob o ponto de vista dos alunos, dos bibliotecários e dos professores. Identificou- 
se as oportunidades que o contexto profissional oferece e o tipo de biblioteca on- 
de são realizados os estágios, analisando-se a estrutura adotada e a carga horária. 

2 METODOLOGIA 

O universo da pesquisa constitui-se de treze professores, conforme relação 
do corpo docente do Departamento de Biblioteconomia; dezoito alunos matricu- 
lados em 1994 na Disciplina Estágio Supervisionado em Bibliotecas e 83 biblio- 
tecários que trabalham nas instituições listadas no Guia de Bibliotecas de Curi- 
tiba. Chegou-se a este número após descartar as instituições que foram extintas 
e acjuelas cjue na época da entrevista não dispunham de bibliotecário. Como o 
Guia está dividido por tipo de biblioteca, considerou-se uma única vez as insti- 
tuições incluídas em mais de uma categoria e aquelas com mais de uma bibliote- 
ca, que em função da centralização dos serviços, reúnem os estágios em uma só. 

O período de coleta de dados compreendeu a última semana de maio e as 
duas primeiras de junho/94, incluindo pré-teste, com um professor, duas alunas 
e quatro bibliotecários, para validação dos instrumentos utilizados. 

Aos alunos foram distribuídos 18 questionários (Anexo 1) em sala de aula, 
dos quais 16 foram respondidos e recolhidos em seguida. 

Junto aos professores (13) coletou-se dados através de questionário (Anexo 
2), distribuído no Departamento, tendo sido estipulado o prazo de dois dias para 
sua devolução. Destes, retomaram dez devidamente preenchidos. 

Para os bibliotecários (83) foi utilizada entrevista estruturada (Anexo 3) 
realizada pelo telefone e pessoalmente em alguns casos. 

Em razão do uso de questões abertas (tanto nos questionários quanto nas en- 
trevistas) dificultar a tabulação dos dados, as respostas foram reunidas pelo cri- 
tério da similitude. 
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3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIBLIOTECAS (ESB) - UFPR 

Ofertada para alunos de quarto ano, a Disciplina ESB é operacionalizada 
através de reuniões entre os alunos e o professor-orientador, onde são enfatiza- 
dos seus objetivos e esclarecidos seus aspectos fundamentais. A primeira, acon- 
tece estrategicamente em meados de dezembro do ano anterior à sua efetivação, 
de modo que os alunos possam providenciar o local do estágio. Passou-se a ado- 
tar a liberdade de escolha para proporcionar motivação aos futuros profissionais 
e contato com o mercado de trabalho. A segunda reunião, já no mês de março, 
marca o início do estágio, a ser realizado por quatro meses. O total de 270 h es- 
tipulado pela legislação do Currículo Mínimo de Biblioteconomia, conforme Re- 
solução do Conselho Federal de Educação n° 08/82 de 22.10.82, corresponde a 
10% da carga horária do Curso. 

O estágio é composto por quatro módulos fixos, ou seja, caracterização da bi- 
blioteca, seleção e aquisição, processos técnicos e atendimento ao usuário. Os de- 
mais (3) variam de acordo com a necessidade da biblioteca e/ou interesse do aluno. 

A primeira etapa corresponde à observação, análise e diagnóstico da biblio- 
teca, perfazendo 20 h (este é o único módulo com carga horária fixa). Como re- 
sultado desta fase, o aluno elabora um documento sobre a caracterização da bi- 
blioteca, bem como, o plano do estágio. Cada atividade a ser desenvolvida, que 
não faça parte dos módulos fixos, requer a apresentação de um projeto. 

Após a aprovação do plano, o professor-orientador realiza a primeira visita 
à biblioteca para confirmar a responsabilidade do supervisor e verificar a adequa- 
ção do plano. Pelo menos outras duas visitas são efetuadas pelo orientador, ou 
seja, na implantação de projetos e ao término do estágio, sempre contando com 
a presença do estagiário. 

Os alunos e o professor-orientador reunem-se mensalmente num semi- 
nário, onde são discutidas as dificuldades dos alunos e relatadas ocorrências 
e/ou descobertas. 

Ao término do estágio o aluno é avaliado pelo professor orientador quanto 
a: assiduidade, caracterização da biblioteca, implantação de projetos, relatório fi- 
nal e participação nos seminários. O bibliotecário supervisor avalia o desempe- 
nho do estagiário nas atividades de cada módulo, no que se refere à iniciativa; 
acuidade intelectual; qualidade do trabalho; comunicabilidade; empatia; autode- 
senvolvimento; responsabilidade pessoal; responsabilidade social; prontidão e 
cooperação (FABIANO, 1994). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos dezesseis alunos que responderam ao questionário, dez estagiaram em 
bibliotecas especializadas (62%), sendo cinco atuantes na área de direito, duas 
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em informática e as outras em esporte e turismo, tecnologia e engenharia eletrô- 
nica. Os demais estágios ocorreram em bibliotecas universitárias (3), escolares 
(2) e pública (1). 

Em trabalho semelhante, envolvendo estágios opcionais, MENDES (1993) 
também constatou a preferência dos alunos por bibliotecas especializadas em 
62% dos casos estudados. 

Quanto às oportunidades para realização do ESB, oito alunos deixaram de 
explicar a maneira pela qual encontraram o local desejado. Três já estagiavam na 
mesma biblioteca, dòis são funcionários da instituição escolhida, um mediante 
relacionamento de amizade com o bibliotecário, um recorreu ao Departamento 
de Biblioteconomia e outro ao Sistema de Bibliotecas. ^ • )} • ■ Q—^ 

^ Z-'' Apenas um aluno encontrou dificuldade em relação ao local para realização 
/^do estágio, justificando-a pelo receio dos bibliotecários em serem avaliados. En- 

tretanto, ao contrário de outras disciplinas, o estágio envolve pessoas não direta- a 
■ )' mente ligadas à escola e que não recebem rernuneração pelo trabalho (|e super- 

visão, a não ser a satisfação dê^àrticiparem da formação de novos pfoiFissionais. 
A carga horária de 270 h foi considerada suficiente para que o aluno rela- 

cione a teoria com a prática por oito estagiários, entretanto, o mesmo número de 
alunos acha que seria necessário aumentá-la para possibilitar maior entrosamen- 
to com os usuários e melhorar seu treinamento. 

A maioria dos estagiários (63%) concorda que a estrutura modular é flexí- 
vel e adequada, um deixou de opinar (6%), enquanto que cinco discordam (31 %). 
As justificativas apresentadas neste sentido foram; 

• não obrigatoriedade para quem já realizou outros estágios; 
• o estágio deveria estar voltado para implantação de novos serviços e pro- 

dutos; 
• o estágio corre conforme as necessidades da biblioteca e nem todos os mó- 

dulos podem ser cumpridos; 
• boa parte da carga horária é dispendida em poucas atividades; 
• a avaliação de cada módulo deveria conter itens diferentes. 
Nenhuma dificuldade foi enfrentada por oito estagiários (50%). Quatro 

queixaram-se da falta de tempo para conciliar o estágio e outras disciplinas 
(25%). As demais dificuldades apontadas referem-se à diferença entre teoria e 
prática; horário restrito da biblioteca; falta de entrosamento com o supervisor, de- 
mais funcionários e com o ritmo de trabalho; e ainda, que os bibliotecários não 
deixam os estagiários desempenharem tarefas de maior responsabilidade. 

No tocante a integração entre o curso e as bibliotecas as opiniões ficaram 
divididas (Tabela 1). 
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TABELA 1 - INTEGRAÇÃO ENTRE O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UFPR E AS 
BIBLIOTECAS DE CURITIBA - OPINIÃO DOS ALUNOS - 1994 

INTEGRAÇÃO ALUNOS RESPOSTAS 
n" % 

NENHUMA 4 25 Bibliotecários alheios à realidade do curso e o curso 
alheio ã realidade das bibliotecas 

POUCA 6 38 Aumentar o número de visitas orientadas às bibliotecas 
Maior divulgação do estágio supervisionado 
Criar produtos de interesse das bibliotecas 
Maior carga horária para automação (falta experiência 
para os alunos no uso de equipamentos encontrados nas 
bibliotecas) 

ÓTIMA 5 31 Principalmente com as bibliotecas do Sistema da 
UFPR e instituições públicas, onde a imagem do curso 
é valorizada 

EM BRANCO 1 6 

TOTAL 16 100 

Obs.: Os termos utilizados para classificar a intensidade da integração são provenientes dos próprios instrumen- 
tos de coleta de dados. 

Dos dez professores que responderam ao questionário, seis nunca tiveram 
contato com a disciplina ESB e portanto não responderam as perguntas 2, 3, 4 e 
5, embora um tenha criticado sua concepção. "Reforça-se no Curso as possibili- 
dades do mercado, mas na hora do estágio supervisionado não se amplia este 
mercado, direcionando os alunos apenas para bibliotecas". 

Sobre as dificuldades para aceitação de estagiários obteve-se as seguintes 
respostas: significa acúmulo de trabalho para os profissionais; há falta de tempo, 
em alguns casos revela insegurança do profissional diante da inovação que o es- 
tagiário pode apresentar. Um dos professores não percebe nenhuma dificuldade, 
tendo explicado que o estágio é uma forma de suprir a carência de profissionais. 

Com relação à carga horária, apenas um professor (25%) acha que 270 h são 
insuficientes para se aliar teoria e prática, embora enriqueça o aprendizado. Ou- 
tro, comentou a necessidade da realização de estágios opcionais e a responsável 
pela disciplina enfatizou que a carga horária determinada pela legislação é ade- 
quada, exigindo do aluno o cumprimento de 4 horas/dia, por quatro meses. 

A estrutura modular foi elogiada pelos professores (75%) em termos de fle- 
xibilidade em relação ao tipo de instituição, por atingir a maioria das atividades 
desenvolvidas nas bibliotecas, por permitir avaliação consistente, por possibili- 
tar que o aluno aponte problemas e soluções, podendo desenvolver atividades 
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inexistentes anteriormente. Um professor comentou a necessidade de ampliação 
dos módulos para não "engessar" o estagiário e o supervisor. 

Sobre os problemas enfrentados pelo Curso em relação ao ESB houve ape- 
nas uma manifestação no sentido da carência de professores que façam a ponte 
entre o Departamento e as bibliotecas (25%). 

No tocante à integração entre o Curso e as bibliotecas de Curitiba (Tabela 
2), dois professores procedentes de outros Estados, que estão há pouco tempo no 
Departamento deixaram de opiniar (20%). 

TABELA 2 - INTEGRAÇÃO ENTRE O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UFPR E AS 
BIBLIOTECAS DE CURITIBA - OPINIÃO DOS PROFESSORES - 1994 

INTEGRAÇÃO PROFESSORES RESPOSTAS 

POUCA 7 70 Importância de estreitar laços existentes e derrubar bar- 
reiras 

ÓTIMA 1 10 Trabalho integrado tanto p/ ESB quanto para os está- 
gios não obrigatórios, onde a instituição interessada es- 
tabelece as tarefas a serem desenvolvidas, Como a 
aceitação está baseada no plano apresentado, verifica- 
se sua compatibilidade com o Curso e grau de escola- 
ridade do aluno. Isto permite a visão das necessidades 
da comunidade, podendo-se adaptar os conteúdos teó- 
ricos e práticos à realidade do mercado de trabalho 

EM BRANCO 2 20 

TOTAL 10 100 

Dos 83 bibliotecários entrevistados, 43 trabalham em bibliotecas especiali- 
zadas (área jurídica = 14, tecnológica =11, humanística = 10, agrícola = 4 e bio- 
médica = 4); 24 em bibliotecas universitárias; 7 em bibliotecas escolares; 7 em 
outras (cursos de idiomas, serviços sociais da indústria e do comércio) e 2 em bi- 
bliotecas públicas (Tabela 3). 

207 



TABELA 3 - OPORTUNIDADES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, POR TIPO ( 
DE BIBLIOTECA - CURITIBA - 1994 

nPO DE ACEITA NÃO RECEBE 
3IBLIOTECA ALUNOS ALUNOS PARA JUSTIHCATIVA APRESENTA- 

P/ESB ESB DA NOS CASOS NEGATIVOS f 
N° % N° % 

5SPECIAL1- 15 35 28 65 Nunca foram procuradas 13 
ÍADA Falta interesse da instituição 6 

Clientela muito restrita 3 
Falta tempo/pessoal p/ acompanhamento 3 
Nunca conseguiu estagiários 1 
Localização difícil 1 
Só aceitaria quem já estivesse 
estagiando na instituição I 

JNIVERSI- 13 54 11 46 Nunca foram procuradas 5 
rÁRIA Falta tempo/pessoal p/ acompanhamento 5 

Clientela muito restrita 1 

3UTRAS 4 57 3 43 Nunca foram procuradas 2 
Falta de estrutura 1 

ESCOLAR 1 14 6 86 Falta interesse da instituição 3 
Nunca foi procurada 1 
Incompatibilidade de horário 1 
Falta de estrutura 1 

'ÚBLICA 2* 100 

rOTAL 35 42 48 58 

^Como as bibliotecas públicas da rede estadual e municipal centralizam os serviços na unidade sede, as sucur- 
lais foram desprezadas. 

Embora 58% das bibliotecas consultadas não estejam recebendo alunos pa- 
ra o ESB, verifica-se que a oferta é superior à demanda. Além disso, das 21 bi- 
bliotecas que nunca foram procuradas para esta finalidade, 11 informaram que 
aceitariam estagiários. 

Dentre os 35 bibliotecários que costumam exercer supervisão, 30 entendem 
que a carga horária de 270 horas é suficiente para que o aluno relacione a teoria 
:om a prática (86%). Foram apresentadas duas ressalvas neste sentido, ou seja, 
que depende de bom acompanhamento e do aluno. Os demais (5) consideram que 
; insuficiente para o aprofundamento das atividades (14%). Um destes, salientou 
que alunos que realizam estágios de um ou dois anos têm maiores chances para 
futura colocação. 

Quanto à estrutura modular adotada pelo Curso, 26 bibliotecários elogiaram 
5ua flexibilidade e a definição de etapas, obrigando os alunos a passarem por to- 
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das as atividades rotineiras de uma biblioteca (74%). Dos 9 que discordam 
(26%), 7 sugeriram a revisão da forma de avaliação (78%), pois o formulário uti- 
lizado é o mesmo para todos os módulos e os itens são de cunho pessoal. Foi pro- 
posto que se adote duas formas de avaliação, uma para a parte técnica e outra de 
caráter pessoal. Um dos entrevistados achou problemático o acompanhamento de 
todos os módulos por apenas um bibliotecário e outro considerou os módulos 
segmentados, sendo que as formas de marketing adotadas não atingem seus ob- 
jetivos (11%). 

A principal dificuldade apontada para o exercício da supervisão refere-se a 
falta de tempo e de pessoal para o acompanhamento do estagiário (17%). Sua 
própria dificuldade para ensinar foi levantada por um bibliotecário (3%), enquan- 
to outros comentaram que nem toda a equipe aceita bem o estagiário (3%), que 
há incompatibilidade entre o horário do aluno e o da biblioteca e que nem sem- 
pre a instituição dispõe de verbas para aquisição durante o período do estágio 
(3%). Entretanto, 25 bibliotecários não encontram nenhuma dificuldade com re- 
lação à supervisão (71%). 

A questão da integração (Tabela 4), gerou críticas ao currículo devido a au- 
sência de visão mercadológica, o que implicaria em futuros profissionais despre- 
parados para atuarem em editoras, empresas e museus. 

TABELA 4 - INTEGRAÇÃO ENTRE O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA UFPR E AS 
BIBLIOTECAS DE CURITIBA - OPINIÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS - 1994 

INTEGRAÇÃO BIBLIOTECÁRIOS 
N° % 

NENHUMA 40 48 

POUCA 20 24 

RESPOSTAS 

Ausência de cursos de atualização, de especializa- 
ção, e também para auxiliares de biblioteca 
Falta de divulgação de cursos, concursos e eventos 
Afastamento natural devido ao excesso de trabalho 
Densinteresse do curso e dos bibliotecários 
Carência de seminários, palestras e workshops 
Professores pouco acessíveis 
Falta de integração entre a própria classe, (incluin- 
do Conselho Regional e Sindicato) e falta de ética 

Somente através de estágios 
Criação de boletim informativo 
Colocaram as bibliotecas à disposição para visitas 
orientadas 
Bibliotecas como laboratório do Curso 
Precisa de estagiários 
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ÓTIMA 20 24 Participação de profissionais em seminários 
Visitas orientadas à biblioteca 
Projetos desenvolvidos em conjunto 
Cursos de atualização nas bibliotecas 
Aulas de orientação bibliográfica para alunos 
Profissional cursando disciplinas isoladas para atua- 
lização 
Repasse de material em desuso nas Bibliotecas e 
que sejam de interesse do Curso 
Bibliotecários se afastam do Curso mas os profes- 
sores nunca se recusam a auxiliar os profissionais 

EM BRANCO 3 4 

TOTAL 83 100 

De acordo com as respostas consolidadas nas Tabelas 1, 2 e 4 nota-se que 
apenas a responsável pela disciplina, 24% dos bibliotecários e 31% dos alunos 
classificam a integração como ótima. Entretanto, as "queixas" relatadas nos de- 
mais casos podem ser resumidas em três palavras, ou seja, falta de comunicação. 
Os profissionais que se sentem "ilhados" nas bibliotecas precisam de um canal 
para projetar no Curso suas dificuldades e esperam deste, novas idéias e técnicas 
de trabalho como forma de renovação de seus conhecimentos. Assim, acredita-se 
que a sugestão apresentada por doze bibliotecários no sentido da criação de um 
boletim informativo possa fortalecer a cooperação e intensificar a integração. O 
periódico poderia ser gerenciado pelos alunos do terceiro ano, futuros estagiá- 
rios, que ao mesmo tempo conheceriam o outro lado da informação. Abrindo es- 
te espaço para discussão de problemas e condições do mercado de trabalho, ofe- 
recimento de estágios, divulgação de eventos, cursos, concursos e novidades na 
área, o Curso se toma uma verdadeira caixa de ressonância das expectativas de 
uma classe que mostrou-se extremamente carente de informação. Por outro lado, 
o profissional pode buscar atualização cursando disciplinas isoladas (o que pode- 
ria ser providenciado rapidamente), reunir grupos interessados e reivindicar cur- 
sos de extensão (solução em médio prazo) e especialização (prazo mais longo). 

5 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos evidenciam que os alunos do Curso de Bibliotecono- 
mia da UFPR estão preferindo como local de estágio supervisionado as bibliote- 
cas especializadas (62%), com ênfase na área de Direito. 
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As oportunidades que o contexto profissional oferece para este tipo de es- 
tágio é superior à demanda. 

A carga horária estabelecida para o ESB é adequada, segundo bibliotecários 
(86%), professores (75%) e metade dos alunos consultados. 

A estrutura do estágio supervisionado adotada pelo curso é eficiente tanto pa- 
ra os professores, quanto para os alunos e bibliotecários. Entretanto, consideran- 
do as restrições apresentadas quanto a forma de avaliação sugere-se sua revisão. 

A falta de tempo e de pessoal para o acompanhamento dos estágios, a falta 
de quem faça a ponte entre o Curso e as Bibliotecas e a falta de tempo para con- 
ciliar o estágio e outras disciplinas são as maiores dificuldades detectadas entre 
bibliotecários, professores e alunos. 

A integração entre o Curso e as bibliotecas de Curitiba precisa ser intensifi- 
cada de acordo com 38% dos alunos, 80% dos profissionais e 70% dos bibliote- 
cários consultados. Neste sentido, recomenda-se a adoção de medidas integrado- 
ras como a criação de um boletim informativo e a busca de alternativas para a 
atualização do profissional. 

ABSTRACT 

This paper presents the results of an investigation by students, professors 
and librarians aiming to study the integration among the Course of Libraries 
Studies of the Federal University of Parana State and the libraries of Curitiba. 
The students showed more interest in training at specialized libraries, with em- 
phasis in the law area. The professional context offers an opportunity for train- 
ing that surpass the number of interest personel. The timing and program is well 
in accordance with the necessities. However, the evaluation steps demands fur- 
ther review. Students, librarians and professors complain of no time availabily 
for all activities. Such situation shows the need of increase the integration and 
recommends the creation of an informative bulletin and the search of alternatives 
for the updating of the professional. 

Key words: Library Science-Supervised training. 
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ANEXO 1 - MODELO DE QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO PARA OS ALUNOS 

Caro Aluno: 
Estamos fazendo uma pesquisa sobre o estágio supervisionado e neces- 

sitamos de sua colaboração no sentido de responder o presente questionário. 
Contando com seu apoio, agradecemos a atenção e solicitamos devol- 

vê-lo ao Professor no final da aula. 
Muito Obrigada 

1 Qual o tipo de biblioteca em que você realizou o estágio supervisionado? 
Biblioteca pública ( ) 
Biblioteca escolar ( ) 
Biblioteca universitária ( ) 
Biblioteca especializada ( ) Área de atuação  
Outra ( ) Qual?  

2 Você teve alguma dificuldade para conseguir o estágio supervisionado? 
Sim ( ) Não( ) Explique  

3 A carga horária de 270 h é suficiente para que o aluno relacione a teoria com 
a prática? 

4 Qual sua opinião sobre a estrutura modular do estágio supervisionado adotada 
pelo Curso de Biblioteconomia da UFPR? 

5 Quais as dificuldades enfrentadas durante o estágio? 

6 Qual sua opinião sobre a integração entre o Curso de Biblioteconomia da 
UFPR com as bibliotecas de Curitiba? 
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ANEXO 2 - MODELO DE QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO PARA OS 
PROFESSORES 

Caro Professor: 
Estamos fazendo uma pesquisa sobre o estágio supervisionado e neces- 

sitamos de sua colaboração no sentido de responder o presente questionário. 
Contando com seu apoio, agradecemos a atenção e solicitamos devol- 

vê-lo em dois dias. 

Muito Obrigada 

1 Você já teve algum contato com a Disciplina Estágio Supervisionado em 
Bibliotecas? Sim ( ) Não ( ) 
Em caso negativo passe para a pergunta n° 6. 

2 Você percebe alguma dificuldade para aceitação de alunos para realização de 
estágio supervisionado? 
Sim( ) Não( ) Explique  

3 A carga horária de 270 h é suficiente para que o aluno relacione a teoria com 
a prática? 
Sim( ) Não( ) Justifique  

4 Qual sua opinião sobre a estrutura modular do estágio supervisionado adotada 
pelo Curso de Biblioteconomia da UFPR? 

5 O Curso de Biblioteconomia enfrenta algum problema relacionado com o es- 
tágio supervisionado? 

6. Qual sua opinião sobre a integração do Curso de Biblioteconomia da UFPR 
com as bibliotecas de Curitiba? 

214 



ANEXO 3 - ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS 
BIBLIOTECÁRIOS 

1 Identificação da biblioteca; 
Biblioteca pública ( ) 
Biblioteca universitária ( ) 
Biblioteca escolar ( ) 
Biblioteca especializada ( ) Área de atuação  

2 Você recebe estagiários para realização de estágio supervisionado? 
Sim ( ) Não ( ) (Entrevistador, em caso negativo peça para explicar a 
razão e passe para a pergunta n° 6) 

3 A carga horária de 270 h é suficiente para que o aluno relacione a teoria com 
a prática? Sim ( ) Não ( ) 
Justifique  

4 Qual sua opinião sobre a estrutura modular do estágio supervisionado adotada 
pelo Curso de Biblioteconomia da UFPR? 

5 Você encontra alguma dificuldade para exercer a supervisão? 
Sim ( ) Não ( ) Em caso positivo, qual?  

6 Qual sua opinião sobre a integração entre o Curso de Biblioteconomia da 
UFPR e as bibliotecas de Curitiba? E com aquela em que você trabalha? 
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A BUSCA DA EXCELÊNCIA E QUALIDADE NA GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS DA REDE DE BIBLIOTECAS DA UNESP 

Enilze de Souza Nogueira Volpato 
Diretor Técnico de Serviço — Serviço de Referência, Atendimento ao 

Usuário e Documentação — Divisão de Biblioteca e 
Documentação — Campus de Botucatu—UNESP 

Dilnei Fátima Fogolin 
Assistente Técnico de Direção II — Coordenadoria 

Geral de Bibliotecas — Reitoria—UNESP 

Regina Célia Baptista Belluzzo 
Docente do Departamento de Biblioteconomia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências de Marilia — UNESP 

RESUMO 

Aborda o processo de treinamento da Rede de Bibliotecas da UNESP em 
seus dois projetos básicos: 1-equipe multifuncional e 2-recursos humanos da re- 
de, como condicionamento da implantação da Gestão da Qualidade nos produtos 
e serviços oferecidos à comunidade científica, obtendo-se a promoção do uso da 
informação próximo ao nível de excelência há muito desejado. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Treinamento de recursos humanos; 
Gestão da qualidade. 
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POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS PARA A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Carlos Eduardo Pimentel 
Professor Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 
Departamento de Biblioteconomia 

Cidade Universitária - 50670-901 - Recife/PE 
Fone: (081) 271-8304/Fax: (081) 271-8300 

Cléa Dubeux Pimentel 
Diretora INFORMAR 

Informação - Microfdmagem - Documentação 
Rua do Paissandu, 381A/602 - Boa Vista 

50070-200 - Recife/PE 
Fone/Fax: (081) 221-0502 

RESUMO 

Análise da função dos dirigentes de Bibliotecas Universitárias no estabele- 
cimento de políticas de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. O 
papel da Biblioteca, das Universidades e das Escolas de Biblioteconomia na for- 
mação de recursos humanos. Indicação de diretrizes para definição de uma polí- 
tica adequada de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos para a Bi- 
blioteca Universitária. 

Palavras-chave: Biblioteca universitária; Recursos humanos. 
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PROGRAMA DE ASSESSORIA TÉCNICA À BIBLIOTECA DO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS DA 

UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

Raimundo Martins de Uma 
Célia Regina Simonetti Barbalho 

Marilza Moreira da Silva 
Professores do Departamento de Biblioteconomia da UFAM, responsáveis, 

respectivamente, pela coordenação do programa, pela concepção do sistema de 
sinalização e pelo processo de avaliação (coleta de dados) 

RESUMO 

Apresenta o Programa de Assessoria Técnica executado na Biblioteca do 
Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade do Amazonas, destacan- 
do o seu status, o diagnóstico da situação e as ações recomendadas. Analisa e co- 
menta os resultados da implantação do novo sistema de lay-out e de sinalização, 
atestando as suas pertinências mediante comprovação de melhorias nas perfor- 
mances dos serviços de atendimento, consulta e empréstimo, bem como pelo au- 
mento dos índices de freqüência e de satisfação dos usuários. Identifica indícios 
de inadequação do acervo e de despreparo dos usuários em relação à recupera- 
ção das obras nas estantes, recomendando alternativas de solução. 

Palavras-chave: Reorganização - Espaço físico; Sinalização. 
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2.4 AÇÕES INTEGRADORAS DA UNIVERSIDADE E 

ENSINO DE 1° E 2° GRAUS 
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A BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PARTICIPANDO DO 

PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA 

Vera Lúcia Doyle Dodebei 
Diretora do Sistema de Bibliotecas e Professora do 

Centro de Ciências Humanas da UNJ-RIO 

RESUMO 

Discute o papel da Biblioteca Universitária na concepção atual da imediata 
participação da Universidade na sociedade, enfocando o setor infanto-juvenil da 
Biblioteca Central da Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO) e sua proposta 
de incentivo à leitura junto às comunidades interna e externa. Exemplifica com 
a apresentação do projeto "Você quer ler em casa?" dirigida aos filhos de funcio- 
nários da universidade. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias — Usuários infanto-juvenis; Biblio- 
tecas universitárias — Programa de leitura. 
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A COMUNIDADE DE 1° E 2° GRAUS E SUA INTEGRAÇÃO COM 

O SISTEMA DE BIBLIOTECAS/UFES 

Luzia Ribeiro 
Bibliotecária da Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca CentraUUFES 

Marlene Elias de Souza Pozzatto 
Bibliotecária da Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central/UFES 

Sandra Maria Vicentin de Oliveira 
Professora do Departamento de Ciências Sociais da UFES 

Sônia Regina Costa 
Bibliotecária da Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central/UFES 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo definir o perfil da comunidade de 1° e 2° 
graus que freqüenta a Biblioteca Central da UFES, como usuária de seu acer- 
vo, serviços e instalações. Com este intuito foram aplicados questionários aos 
alunos provenientes das Escolas da Rede Pública e Particular dos municípios 
que compõem a Grande Vitória, sendo que o resultado trará subsídios à direção 
do SIBAJFES para definição de uma política mais adequada ao atendimento 
dessa clientela. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias - Utilização; Bibliotecas e usuários. 
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IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS; 

políticas e diretrizes 

Lourdes de Souza Moraes, Ana Maria Ciarlo, Deise Tallarico Pupo, 
Lígia Maria Silva e Souza, Maria Angélica Dupas, 

Maria Aparecida da Costa P Akabassi, Maria Emilia Marchesin, 
Maria Lúcia Clapis Facundo, Teresa Luzia Bessi Lopes 

Bibliotecárias da Biblioteca Central da UFSCar 

Elisabeth Márcia Martucci 
Docente do Curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da UFSCar 

RESUMO 

Apresenta diretrizes para o projeto de implantação da Biblioteca Comunitá- 
ria da Universidade Federal de São Carlos, através da ampliação e diversificação 
do acervo, serviços e produtos da atual Biblioteca Central Universitária. Estabe- 
lece como prioridade básica a complementação, em regime de parceria, da atua- 
ção das bibliotecas públicas e escolares da região visando suprir as deficiências 
no atendimento às demandas informacionais do ensino fundamental e da comu- 
nidade em geral. 

Palavras-chave: Biblioteca comunitária universitária. 
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2.5 INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS: EFEITO 

MULTIPLICADOR PARA OS USUÁRIOS 
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o CATÁLOGO COLETIVO DE CONFERÊNCIAS EM C & T E 

SUA VERSÃO EM CD-ROM 

Anna Maria da Silva 
Bibliotecária 

Fabiane dos Reis Braga 
Analista de Sistemas 

Odete Corrêa de Azevedo Coutinho 
Bibliotecária 

Centro de Informações Nucleares 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 

RESUMO 

O Catálogo Coletivo de Conferências em Ciência e Tecnologia é um tra- 
balho cooperativo, coordenado pelo Centro de Informações Nucleares da CNEN, 
que arrola anais de eventos existentes em bibliotecas brasileiras. Além das ver- 
sões em microfichas e on-line, está sendo proposta a edição do catálogo em CD- 
ROM. Com este propósito, foi desenvolvida a interface INTERCAT que permi- 
te além da consulta, a coleta de dados junto às Bibliotecas Cooperantes. 

Palavras-chave: Catálogos coletivos; Acesso ao documento; Base de dados em 
CD-ROM. 
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1 INTRODUÇÃO 

O CIN - Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Ener- 
gia Nuclear coordena e edita de forma cooperativa, um catálogo coletivo de anais 
de conferências cujo objetivo é a localização desse tipo de material em bibliote- 
cas brasileiras. 

O Catálogo inclui todo tipo de eventos como congressos, conferências, sim- 
pósios, reuniões, seminários, etc, nacionais ou estrangeiros, com datas em aberto. 

Os assuntos incluídos cobrem a área de Ciência e Tecnologia, contudo po- 
dem ser encontrados eventos de outras áreas, visto que o CIN não faz seleção das 
referências recebidas das Bibliotecas Cooperantes, encarregando-se apenas da 
padronização das entradas. 

2 HISTÓRICO 

Desde o início da década de 70, o CIN mantém um serviço de acesso ao do- 
cumento em apoio a seus serviços de DSI e busca retrospectiva, que a princípio, 
atendia predominantemente pedidos de artigos de periódicos e relatórios técnicos 
da área nuclear. 

Com o passar do tempo, notou-se que grande parte das solicitações de pu- 
blicações ao exterior se dava para trabalhos publicados em anais de congressos, 
conferências, etc. Como não existia uma obra de referência com esta finalidade, 
o CIN iniciou um projeto cujo objetivo era o desenvolvimento de um catálogo 
coletivo de anais de eventos, o qual foi finalmente criado em 1982. 

O objetivo inicial foi criar um instrumento de trabalho interno, que auxilias- 
se na localização de anais de eventos em bibliotecas brasileiras, diminuindo a in- 
cidência de pedidos ao exterior. 

Assim, deu-se início à coleta de dados para a formação do Catálogo em bi- 
bliotecas com as quais se mantinha intercâmbio. Nessa época, o CIN já possuia 
bastante experiência no trabalho cooperativo, porque grande parte das atividades 
que realizava era apoiada por uma rede informal de bibliotecas. 

Outras instituições tomaram conhecimento do trabalho que estava sendo 
desenvolvido e o CIN passou a receber solicitações no sentido de estendê-lo a 
outras bibliotecas, o que de certa forma criou um compromisso do CIN com es- 
sas instituições. 

Decidiu-se, então, pela publicação do Catálogo e em dezembro de 1983 foi 
editada uma versão preliminar em papel com o título "Catálogo Coletivo de Con- 
ferências em Ciência e Tecnologia". 

Em outubro de 1984, o Catálogo passou a ser editado em microfichas e na 
mesma época começou a ser comercializado. 
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3 ESTÁGIO ATUAL 

Hoje o Catálogo contém aproximadamente 50.000 registros, oriundos de 
cerca de 200 Bibliotecas Cooperantes, registrando-se um crescimento médio 
anual de 4000 itens (figura 1). 

É editado anualmente em microfichas, no mês de julho, sem ter ocorrido até 
hoje falha em sua publicação. É composto de três jogos de microfichas, produzi- 
das pelo sistema COM (Computer Output Microfiche), sendo as entradas de ca- 
da conjunto ordenadas por título, por local e data de realização e por assuntos (ín- 
dice KWOC). 

O Catálogo também está disponível on-line, como a base de dados ANAIS, 
no banco de dados SUPRIR do CIN, acessado via RENPAC, RN? ou linha dis- 
cada. Nesta modalidade a atualização do Catálogo é mensal. 

A colaboração das Bibliotecas Participantes se dá de forma espontânea, não 
existindo nenhuma obrigatoriedade no envio de atualizações, fato este que deve- 
rá ser objeto de reflexão e discussão a curto prazo. Na figura 2, pode-se visuali- 
zar a relação entre o total de Bibliotecas Cooperantes e o número de bibliotecas 
que atualizaram seus dados nos últimos 5 anos. 

Não existe no Catálogo uma indexação efetiva por assuntos, uma vez que 
sua principal finalidade é a localização de documentos. Porém a possibilidade 
de acessos pelas palavras do título, permite, de alguma forma uma recuperação 
por assuntos. 

Para se ter uma idéia da abrangência do Catálogo, apresenta-se a ilustração 
da figura 3, que apresenta essa distribuição em função da área de atuação das Bi- 
bliotecas Cooperantes. 

A participação das bibliotecas em termos de número de itens enviados é 
apresentada na figura 4. 

3.1 Sistemática de Formação 

A primeira etapa do fluxo de formação do Catálogo é a coleta de dados jun- 
to às Bibliotecas Cooperantes. A forma de envio de tais dados varia muito de 
acordo com as condições de cada Cooperante, uma vez que para encorajar a co- 
laboração, o CIN não coloca obstáculos nem exigências quanto à forma como os 
dados devam ser enviados. São recebidas, portanto, informações em fichas, lis- 
tagens, boletins, formulários, via correio eletrônico, etc. 

As informções recebidas são então organizadas para que seja procedida a 
verificação de duplicatas no arquivo on-line cumulativo. 

Os itens ainda não existentes na base de dados são padronizados, fazendo- 
se após esta etapa sua inclusão on-line no Catálogo. No caso de itens já existen- 
tes na base, procede-se apenas à atualização do nome da biblioteca. Esta etapa é 
realizada diariamente, sempre que existam dados a serem incluídos. 
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Periodicamente, são gerados relatórios de consistência para uma segunda 
verificação de erros e seleção de termos que não deverão constar do índice 
KWOC. Mensalmente, a base ANAIS é atualizada no banco de dados SUPRIR, 
de forma a dar acesso às informações recém incluídas e garantir que o Catálogo 
on-line esteja disponível na sua versão mais atualizada. 

A gravação das fitas para a geração das microfichas COM é feita uma vez 
por ano, no mês de julho. 

As microfichas são processadas num bureau e após o controle de qualida- 
de são duplicadas e distribuídas pelo CIN. As Bibliotecas Cooperantes que en- 
viam atualizações no ano recebem um exemplar gratuito do Catálogo daquele 
ano (arranjo de título e local), como uma contrapartida à colaboração. 

4 O CATÁLOGO EM CD-ROM 

Visando simplificar e descentralizar a formação do Catálogo, além de pos- 
sibilitar uma maior flexibilidade de acesso, o CIN decidiu, no início de 1994, 
produzir uma versão do Catálogo em CD-ROM. 

Inicialmente foi feita uma enquete com algumas Bibliotecas Cooperantes, 
para saber da disponibilidade de equipamento de leitura de CD em suas institui- 
ções. O resultado deste levantamento (figura 5) foi favorável, pois mostrou que 
65% das bibliotecas deverão ter o equipamento a curto prazo. Além disso, já 
existem no país instrumentos semelhantes em CD, o que evidencia uma tendên- 
cia. 

A versão em CD-ROM será baseada no software Micro-Isis e já foi desen- 
volvido o protótipo de uma interface amigável de consulta e coleta de dados. A 
primeira edição será incluída em um CD a ser produzido pelo IBICT cuja publi- 
cação está prevista para o final deste ano de 1994. 

No momento em que está para ser lançada a edição do catálogo em CD, seu 
título está sendo mudado para "ANAIS - Catálogo Coletivo de Anais de Even- 
tos", nome este que traduz melhor o tipo de informações que contém. 

4.1 Sistemática de Formação na Versão em CD-ROM 

A grande novidade da interface em CD-ROM é o fato de permitir a entrada 
de dados pelas Bibliotecas Cooperantes, o que será descrito em detalhes no item 
5.2 deste documento. 

As mudanças principais na sistemática de formação do Catálogo em CD 
ocorrerão na coleta de dados, na verificação de duplicatas e na entrada de dados. 

Na coleta de dados, as próprias Bibliotecas Cooperantes serão responsáveis 
pela seleção dos registros de suas coleções, uma vez que terão os instrumentos 
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necessários e uma sistemática a ser seguida, dispensando o Centro Coordenador 
da tarefa de organizar os dados. 

A verificação de duplicatas passará também a ser feita diretamente pelas 
Bibliotecas Cooperantes, pois antes de incluir um evento será necessário consul- 
tar a base para verificar se o mesmo já consta do Catálogo. 

Na fase de inclusão propriamente dita, as Bibliotecas Cooperantes entrarão 
com os dados numa tela montada especificamente para essa função e os registros 
serão gravados em disquete para posterior envio ao CIN. 

Como Centro Coordenador, o CIN ficará incumbido da padronização dos 
registros recebidos das bibliotecas, da compilação dos dados, da produção, co- 
mercialização e distribuição do CD. 

As etapas referentes à produção das microfichas e atualização do arquivo 
on-line para acesso via redes de comunicação continuarão a ser feitas, uma vez 
que estas versões não serão descontinuadas. 

5 DESCRIÇÃO DA INTERFACE 

A decisão de editar o Catálogo em CD-ROM abriu a possibilidade de des- 
centralizar e otimizar o processo de coleta, permitindo às Bibliotecas Cooperan- 
tes uma maior participação na sua atualização. Por exemplo, para os eventos já 
existentes no Catálogo pode-se evitar a transcrição de dados como o título do 
evento, sendo necessário apenas acrescentar os dados da Biblioteca Cooperante. 
E as atualizações podem ser enviadas em meio magnético. 

Para explorar estas potencialidades foi necessário desenvolver uma interfa- 
ce de consulta e coleta, especializada nos tipos de transações envolvidas na ma- 
nutenção de catálogos coletivos. 

O Catálogo foi armazenado no formato de uma base de dados Micro-Isis e 
a interface foi desenvolvida utilizando o Pascal Micro-Isis. Essa interface - IN- 
TERCAT - foi projetada de modo a poder ser adaptada a quaisquer outros catá- 
logos coletivos, tomando-se desta forma bastante flexível. 

A INTERCAT se constitui de dois módulos: módulo de consulta e módulo 
de atualização, este somente disponível na versão das Bibliotecas Cooperantes. 
O módulo de consulta inclui, além dos procedimentos de consulta, os procedi- 
mentos de geração de relatórios. O módulo de atualização engloba os procedi- 
mentos de consulta e os procedimentos de atualização. 

Duas versões da interface serão distribuídas: uma versão para as Bibliote- 
cas Cooperantes englobando os módulos de consulta e de atualização e outra pa- 
ra as Bibliotecas não Cooperantes e usuários do Catálogo, contendo somente o 
módulo de consulta. 

Pelo seu perfil amigável e de simples manuseio, a interação com a interfa- 
ce INTERCAT não exige do usuário nenhum conhecimento do Micro-ISIS. 
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5.1 Módulo de Consulta 

O Catálogo Coletivo de Anais de Eventos, versão em CD, pode ser consul- 
tado através dos seguintes campos: palavras do título, local de realização, data de 
realização e biblioteca. As consultas são formuladas pelo preenchimento de uma 
ou mais janelas correspondentes a cada campo de acesso (figura 6). 

A interface permite consulta aos dicionários de cada um dos campos de 
acesso (figura 7) a partir de uma raiz inicial especificada pelo usuário. O recur- 
so de truncamento também está disponível. 

Como resposta a uma consulta, será aberta uma janela contendo o número de 
eventos selecionados e seus respectivos títulos. Para uma rápida visualização é 
utilizado um formato de exibição curto. As opções disponíveis neste momento 
são: 

• Exibição do formato completo com todos os dados do evento e o conjun- 
to de bibliotecas que possuem os anais. 

• Marcação dos eventos de interesse para exibição contínua 
• Seleção de bibliotecas para impressão 
• Opções de impressão 

5.2 Módulo de Atualização 

O módulo de atualização engloba os procedimentos de consulta e de atualiza- 
ção. A razão dos procedimentos de consulta aparecerem neste módulo está ligado 
ao fato de que, no processo de atualização de um registro, deverá ser verificado se 
o evento já existe na base de dados antes de sua inclusão. Caso exista o evento, os 
dados da Biblioteca Cooperante são registrados para atualização do Catálogo. 

Este procedimento é válido também para a exclusão de uma biblioteca 
quando os anais do evento tenham sido descartados ou tenham-se extraviado do 
acervo de uma Biblioteca Cooperante. Nesse caso, a atualização indicará que a 
biblioteca deverá ter seu nome retirado da relação da bibliotecas que têm o even- 
to em seu acervo. 

No caso de não ser localizado nenhum evento que satisfaça uma consulta, 
então a atualização deverá ser completa, isto é, todos os dados referentes àquele 
evento deverão ser incluídos na base de dados. 

Em todas as atualizações a sigla da Biblioteca Cooperante será colocada au- 
tomaticamente nos registros de atualizações, não sendo necessário que este dado 
seja informado. 

Outro ponto a ser ressaltado é que as atualizações realizadas pelas Bibliote- 
cas Cooperantes não podem ser feitas diretamente no CD-ROM devido às suas 
características de dispositivo apenas de leitura que não permite gravação. Por es- 
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te motivo, as atualizações serão gravadas em disquete para envio ao Centro 
Coordenador e incorporação à próxima edição do CD-ROM. 

6 CONCLUSÃO 

E objetivo do CIN ampliar não só a rede de Bibliotecas Cooperantes como 
a cobertura de assuntos incluídos no Catálogo e para tanto está receptivo a ofer- 
tas de cooperação por parte de novas instituições. 

Em Reunião de avaliação do produto, realizada no Rio de Janeiro em junho 
de 1994, com a participação de Bibliotecas Cooperantes e usuários do Catálogo, 
foram feitas recomendações que deverão ser implementadas a curto e médio pra- 
zos, visando não só a melhoria como também uma maior difusão do produto. Co- 
mo principais recomendações dessa Reunião, destacam-se as seguintes: 

• Institucionalização do Catálogo como instrumento auxiliar do COMUT, 
ao lado do CCN; 

• Esforço da Coordenação e da Bibliotecas Cooperantes para ampliar a par- 
ticipação e a abrangência do Catálogo, em número de Bibliotecas Coope- 
rantes e de itens relativos a cada coleção; 

• Comprometimento das Cooperantes tanto com a entrada de dados, como 
também no atendimento aos pedidos de cópias resultantes da divulgação 
de seus acervos; 

• Maior divulgação do instrumento, por parte do Centro Coordenador, com 
o objetivo de captar novas Cooperantes. 

A interface INTERCAT, desenvolvida pelo CIN para consulta e coleta de 
dados, tem como objetivos principais prover o usuário de um mecanismo rápido 
e de fácil manuseio para a localização de um evento no Catálogo e descentrali- 
zar a atualização dos dados, mantendo as regras de padronização existentes. Es- 
pera-se que além dos objetivos para os quais foi criada, ela permita também uma 
integração maior das Bibliotecas Cooperantes com o Catálogo. 

ABSTRACT 

The Catálogo Coletivo de Conferências em Ciência e Tecnologia, is a co- 
operative task coordinated by the Centro de Informações Nucleares of CNEN, 
which includes conference proceedings held by Brazilian libraries. In addition 
to the microfiche and online versions, it is being proposed to issue the catalogue 
in CD-ROM. For this purpose, an interface named INTERCAT was developed 
and will allow both search and input by the cooperative libraries. 
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2.6 COOPERAÇÃO NA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LITERATURA GRIS 

Maria do Rosário Guimarães Almeida 
Professora dei Departamento de Biblioteconomia de Ia UFMa. Maestra por Ia 

Universidad de Brasília. Doctoranda de Ia Universidad Complutense de Madrid 

RESUMEN 

La gris no es un tipo nuevo de literatura. Ella aporta información de gran in- 
terés para un considerable número de usuários. Presentamos una amplia gama de 
definiciones de Ia literatura gris formuladas desde distintos puntos de vista, sus 
características y clasificación. 

Descriptores: Literatura gris; Literatura gris-Definiciones; Literatura gris-Carac- 
terísticas; Literatura gris-Clasificación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social, econômico, científico y tecnológico suele depender, en 
gran medida, de Ia información; ella es base y punto de partida de cualquier in- 
vestigación; sin embargo. Ia cantidad de datos que actualmente existen y que de- 
ben ser almacenados y diseminados no tiene precedentes. 

A menudo nuestra sociedad es llamada " sociedad de Ia información". Ello 
no significa, necesariamente, que Ia información se encuentre aqui disponible 
más fácilmente que en otras sociedades. Muy al contrario, Io que el concepto de 
"sociedad de Ia información" parece significar es que necesitamos una cantidad 
de información cada vez mayor, con objeto de seguir funcionando con normali- 
dad. La información, pues, no es una contribución a nuestra sociedad, sino con- 
dición esencial para su supervivencia. 

Este gran volumen de información se presenta en diversos soportes. Los as- 
pectos cuantitativos de Ia información deben ser tomados en consideración, dei 
mismo modo que los aspectos cualitativos; pues Io que interesa no es, tan sólo. 
Ia cantidad de documentos que se recogen, almacenan y procesan, sino que di- 
chos documentos se encuentren a disposición dei usuário y éste pueda encontrar 
allí Ia información que necesite. 

Por Io tanto. Ia diversidad de los tipos de documentos aumentó a medida 
que Ia sociedad evolucionó y hubo necesidad de nuevas formas de registro y 
transmisión dei conocimiento, todo ello asequible a través de Ias nuevas tecno- 
logias de Ia información. 

Como afirma RIO SADORNIL, "al ritmo progresivo y trepidante al que 
camina Ia investigación de técnicas tan revolucionárias como Ias que suponen Ia 
utilización dei haz láser en todas sus capacidades y, de modo especial. Ias que 
combinam a éste con los procesos con windows o con sistemas de inteligência 
artificial, con sus lenguajes de Lisp y Prolog, y Ia infinidad de campos nuevos, 
es razonablemente previsible que los avances de estas tecnologias, en campos tan 
concretos como los de Ia impresión, xerografía y, en general de Ia reprografía, 
pueden alcanzar niveles insospechables. Las tecnologias de Ia publicación traba- 
jan ya juntas para utilizar hardware y software en el proceso de Ia reproducción 
documental, por Io que es previsible que dichas tecnologias se seguirán integran- 
do y perfeccionando en nuevos y sorprendentes productos, que levantan aún más 
el listón de posibilidades en Ia reprografía"% 

Asimismo, Ia especialización se destaca como uno de los factores que con- 
tribuyen al aumento dei volumen de Ia información y con el surgimiento de nue- 
vos campos de conocimiento, aparecen nuevas publicaciones que tratan el tema. 

^ RIO SANDORNIL, José Luís. Otro avance tecnológico de Ia reprografía documental: Ia impresión con rayo laser. Cua- 
ciemos de documentaciân multimedia. Madrid, Dpto. de Biblioteconomia y Documeniación; Universidad Compluiense de Ma- 
drid. V. 1, n. 2, junio, 1993, p. 30. 
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Por estos motivos, los científicos y técnicos se encuentran en dificultades 
para seguir Ia producción bibliográfica y mantenerse al corriente. Los miembros 
dei llamado "colégio invisible", por ejemplo, intercambian informaciones a tra- 
vés de los canales informales y semiformales, utilizándolos para Ia divulgación 
de originales, separatas, notas previas de investigación en desarollo y para Ia di- 
vulgación de los resultados obtenidos. 

En estos últimos anos, una de Ias aplicaciones más importantes de Ia tecno- 
logia de Ia información se ha producido en el campo de Ias redes de comunica- 
ción, aplicadas a Ia ciência, el gobierno y los negocios. Las redes locales inte- 
gradas en instituciones, Ias redes nacionales y especializadas, y Ia combinación 
casi global de todas ellas - Ia Internet' - están convirtiéndose rápidamente en Ia 
principal "autopista de Ia comunicación". Por medio de esta red, los científicos 
se informan unos a otros acerca de sus trabajos. Dicha red es, asimismo, un me- 
dio por el que obtener información, ya sea publicada o no. En muchos sentidos - 
y cada vez más, en los afíos próximos - Ia red está convirtiéndose en un sustitu- 
to de los médios tradicionales de información, como prensa, bibliotecas y bases 
de datos automatizadas. " Las redes de computadores empezaran desde 1969, en 
los Estados Unidos, con la Arpanet, red experimental del Departamento de De- 
fensa americano creado para dar apoyo a la investigación militar. El êxito fue tan 
importante, que la comunidad americana, liderada por la Fundación Nacional de 
Ciências, empezó en Ia década de los 80 a formar su propia red. Se establecieron 
seis centros con superordenadores en puntos estratégicos, iniciando redes estata- 
les/regionales y dando Ia oportunidad a cualquier institución acadêmica de co- 
nectar con su vecino más próximo. La red, esta conocida como NSFNET, tenia 
como meta el apoyo a Ia investigación en educación, ofreciendo a Ia comunidad 
de investigadores, profesores y estudiantes una comunicación más rápida y efi- 
caz, e instituyendo, más tarde, un fondo de los médios acadêmicos americanos, 
los cuales serían utilizados por colegas de otros países""*. 

Se nos hace evidente Ia necesidad de una buena gestión de Ia información. 
Ella es un bien valioso; posee, como ya se dijo anteriormente, valor econômico, 
social y cultural. Destinados a su generación, distribución, tratamiento y empleo, 
se gastan sumas enormes de dinero. El valor comercial de Ia información hace po- 
sible que un gran número de organizaciones y personas se ganen Ia vida con ella. 
En muchos países, los presupuestos de los sistemas y/o centros de documentación 
se encuentran más que compensados por Ias inversiones realizadas en Ias nuevas 
tecnologias aplicadas a Ias redes de distribución y recuperación de Ia información. 

^ Internet es Ia arquiteclura de Ia formación de Ia dirección electrónica en Ia red Internet, que permite el acceso a una gran 
cantidad de recursos informacionales (referencias bibliográficas, direcciones de personas, archivos de! domínio publico, listas 
de discusión, etc.) disponibles en países que ya se han consolidado, en Ia información on-line. 

HENNING, Patricia Corrêa. Internet RPN. BR: um novo recurso de acceso à informação. Ciência da infonnação. Bra- 
sília, V. 22, n. !, p, 61-64, jan./abr. 1993. 
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Los sistemas de información (por ejemplo, Ia infraestructura organizativa y 
técnica, mediante Ia cuai se obtiene Ia información) tienen un valor agregado si 
contribuyen a ia obtención dei máximo benefício dei valor potencial de Ia infor- 
mación. El valor se encuentra inequivocamente relacionado con su uso y con el 
transcurrir del tiempo; algunas veces, dicho valor se incrementa con el tiempo y 
cada vez más gente accede a Ia información pública. 

La literatura gris, que es un material de gran significación en Ia comunica- 
ción científica, suele escapar al control bibliográfico y tiene problemas en vários 
aspectos. Además, es una lite;4tura que, en muchas ocasiones, no se tiene inicial- 
mente intención de publicar/Ejemplos de ello son informes, bien sea del sector 
público o privado, con infoiiriación científica, técnica, econômica y social; tesis; 
comunicaciones de congresos que no hayan sido publicadas en actas disponibles 
comercialmente; normas y recomendaciones técnicas, traducciones no publica- 
das comercialmente; artículos impresos en ciertos boletines, (por ejemplo, bole- 
tines locales y de sociedades no comerciales); publicaciones de organismos ofi- 
ciales (como documentos emitidos en número limitado por dichos organismos 
oficiales) y literatura de propaganda industrial. 

Sin información Ia actividad comercial se dificulta sobremanera; Ia ense- 
fianza. Ia investigación y el desarrollo se hacen casi imposibles. Se reconoce que 
no es sólo necesario desarrollar y mantener los servidos de información docu- 
mental, sino, además, potenciar Ias redes de comunicación, a fin de garantizar el 
acceso a Ia literatura gris ("grey literature"), que es un término introducido por 
los bibliotecários ingleses en el Seminário de York (Reino Unido) en 1978. 

2 DEFINICIÓN DE LA LITERATURA GRIS 

El término "literatura gris" cobra gran importância y se torna de uso cor- 
riente en el Seminário de 1978, que se impartió en York (Reino Unido) sobre tal 
materia, y, según afirma BICHITELER, dicha expresión, acunada por los biblio- 
tecários ingleses, se convierte en usual hacia 1970. 

La literatura gris ya cuenta con una larga trayectoria; Leonardo da Vinci ya 
hacia informes sobre sus experimentos, pero nunca se preocupó de publicarlos. 
Johanna E. Tallman reunió informes desde los tiempos más antiguos hasta 
1942, los cuales permaneceu como "grises", en el sentido de que no se han publi- 
cado. 

En tomo a Ia literatura gris no existe una única definición, dado que no exis- 
te tampoco una aceptación de los limites de actuación de los servicios de acesso 
al documento. Aun así, vários países buscan una normalización y ya se encuen- 
tran trabajando en redes con bases de datos. 

En Ia década de 1920, Ia literatura gris - llamada "little literature" en este 
período - ya se servia de sistemas para poder llegar a sus potenciales destinata- 
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rios. Así, desde 1931, registrar! en bibliografias publicaciones nuevas - no dis- 
ponibles en Ias librerías - a través de Ia Bibliografia Nacional Alemana. 

La literatura gris presenta una amplia gama de definiciones, formuladas 
desde distintos puntos de vista. Según WOOD y SMITH, es difícil de definir. 
Destacaremos algunas de Ias que nos parecen más significativas. 

BRAUN considera que Ia literatura gris está formada tanto por contribu- 
ciones científicas, como también - en una proporción considerable - por materia- 
les de carácter informativo y documental que, frecuentemente, tienen valor de 
fuentes documentales. Por ello, Ia literatura gris estaria constituída por literatu- 
ra primaria no convencional (como son los informes. Ias tesis. Ias separatas) y 
también por otros materiales no convencionales , tales como Ias publicaciones 
de organismos internacionales, câmara de comercio, bancos, companías y orga- 
nismos oficiales. 

ARTUS presenta su definición sobre Ia perspectiva sociológica, enfoca el 
problema de Ia literatura gris desde el punto de vista de su origen y forma, así co- 
mo de su status y función, y Ia define "como aquella que por materia y método 
puede formar parte de ia literatura científica y que, por Ia intención de sus auto- 
res o modo de distribución, se suministra inicialmente sólo a un público científi- 
co restringido e, incluso, a grupos cerrados, oponiéndose a una distribución ulte- 
rior a otras personas interesadas, sin que haya para ello ninguna razón personal 
o jurídica"... ARTUS excluye de su defmición los materiales que pueden tener 
valor de fuentes documentales, porque - a pesar de su posible interés para Ia ciên- 
cia - no contribuyen al debate científico. También excluye el material impreso. 

La Associación Francesa de Normalización (AFNOR) Io define como: "el 
documento mecanografiado o impreso, a menudo de carácter provisional, del 
que se reproducen y distribuyen un número reducido de ejemplares - interior al 
miliar - fuera de los circuitos comerciales de distribución y edición y al margen 
de los dispositivos dei control bibliográfico". 

Según CURRAS, son "aquellos" documentos que ofrecen una información 
primordial, de formato no convencional y, en Ia mayoría de los casos, sin clasi- 
ficación específica, por Io que no tiene ni ISSN, ISBN, NIPO (Numero de iden- 
tificación para Publicaciones Oficiales) o DL (Deposito Legal), no pudiéndose 
adquirir a través de los canales de difusión". 

En cuanto a WOOD, el mismo autor comenta de manera muy clara que, 
cuando alguien se refiere al término "literatura gris", inmediatamente surge Ia 
pregunta.: òqué significa esto? Las repuestas puden ser varias y todas ellas cono- 
cidas: documento oscuro, no convencional, invisible, informal, fugitivo, entíme- 
ro, subterrâneo. 

Otros términos que, si bien son tan poco esclarecedoras como los citados, 
al menos son más fáciles de categorizar son: informes, tesis, trabajos de congre- 
sos, prepublicaciones, publicaciones oficiales, traducciones, etc. Siguiendo a 
WOOD, la segunda explicación es Ia más ilustrativa; según él, no es convenien- 
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te definir la literatura gris por todo tipo dei material que comprende, material que 
abarca Ias clases mencionadas anteriormente, porque, con mucha frecuencia, ta- 
les documentos se encuentran disponibles para los interesados en un espacio de 
tiempo comprendido entre los 12 y 18 meses, en artículos de revistas o libros. 

La ofrecida por el Seminário de York y dei SIGLE, es una bastante mejor 
defmición. Se describe como aquel material que no está disponible para ser ad- 
quirido a través de los canales normales de venta y el cual es, por Io tanto, difí- 
cil de identificar y obtener. Esta definición es, a Ia vez, concisa y precisa en su 
enfoque teórico. Algunas defíniciones, como podemos observar, ofrecen limita- 
ciones, por no contribuir al debate científico y por ser un material no impreso. 

La importância de Ia literatura gris como medio principal de comunicación 
no convencional está aceptada en casi todos los campos científicos. Se hace ne- 
cesario actualizar los servicios secundários (resúmenes, etc.), a fin de lograr un 
acceso más eficaz a los documentos producidos. 

Es indiscutible que Ia literatura gris abarca una gama numerosa e importan- 
te de campos y ello es así en prácticamente todos los escalones dei conocimiento, 
de tal modo que debería ser considerada como fuente principal de informaciíon. 

2.1 Características y clasificación de Ia Literatura Gris. 

La literatura gris presenta características específicas que Ia diferencian de Ia 
convencional, y en ella resaltan peculiaridades, tales como: 

a) Tirada reducida — contiene informaciones para los usuários especiales 
que precisen de velocidad en Ia comunicación. 

b) Normas variables de produccíón y edición producidos por medio de 
formas variadas de reproducción, inclusive Ias más sencillas. No obstante, algu- 
nos documentos pueden tener presentaciones elaboradas. 

c) Publicación ineficiente — de divulgación ineficiente, debido a que Ias 
agencias e instituciones no le han prestado Ia atención debida a Ia cuestión. 

d) Dificultad de manejo — muchas de estas informaciones se encuentran 
en soportes tales como microfilmes y microfichas, Ias cuales los usuários recha- 
zan a Ia hora de consultar. 

e) Concisión — es menos detallada que Ia convencional, puesto que, en 
principio, no se tiene Ia intención de publicar. Como ya se ha dicho, en general, 
algunos meses después son publicadas por los canales comerciales, en forma de 
artículos de revistas o libros. 

f) Producción gubernamental — por regia general, son de responsabilidad 
de los organismos gubernamentales, universidades, instituciones de investigacio- 
nes, o sea casi siempre es publicada por una institución. 

La literatura gris no es un tipo nuevo de literatura, si bien es más joven que 
otras clases. Aún no podemos precisar claramente, su forma ni definir el alcance 
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de sus fondos. Se trata de una documentación que existe en potência y que toda- 
via se ha materializado. Así pues, es bien fácil no calificarla de "convencional". 

La literatura gris aporta información de gran interés para un número consi- 
derable de usuários. Efectivamente: el volumen dei material científico cubierto 
actualmente por ese tipo de literatura es muy importante, y tal crecimiento ocur- 
re por razones estrictamente de valor econômico, que hoy dia es un punto de in- 
terés para Ia información en general.. 

ROSA Dl CESARE, 1993, dei Centro Nacional de Investigación (CNR) de 
Ia Biblioteca Central de Italia — afirma que dicha literatura se encuentra lejos de 
Ia convencional o blanca, y Ia clasifica de forma que sigue: 

a) Literatura gris oscura: comunicaciones privadas, material no publicado y 
manuscritos en fase de estúdio. 

b) Literatura gris media: informes y tesis. 
c) Literatura gris ligera: "meeting paper" actas y notas de reuniones para ser 

publicadas en forma de manuscrito. 

3 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LITERATURA GRIS EN 
EUROPA (SYSTEM for INFORMATION on GREY LITERATURE in 
EUROPE) — SIGLE 

Como sabemos, la literatura gris presenta muchos problemas en varios as- 
pectos, como: adquisición, control bibligráfico y acceso, entre otros. 

Con el fin de, facilitar el acceso a este tipo de literatura, y especialmente a 
Ia producida en Europa, en 1980 se instituyó el Sistema de Información de Lite- 
ratura Gris en Europa — conocido como SIGLE, se trata de un proyecto coope- 
rativo europeo, (países de Ia actual Unión Europea). Sus documentos son produ- 
cidos por un miliar de diferentes organizaciones dedicados a Ia investigación. 
Otra razón para su establecimiento fue, también, el aumento dei volumen del ma- 
terial no convencional y su creciente importância como medio de comunicación. 

La idea del Sistema SIGLE, surgió durante el Seminário de York, (Reino 
Unido), en 1978, en el cual se trató sobre los problemas dei control bibliográfico 
de Ia literatura no convencional. Este seminário fue organizado por Ia Comisión 
de Ia Comunidad Europea en cooperación con la antigua Biblioteca Britânica de 
Préstamo (BLDS), actualmente British Library Document Supply Centre (BLDSC). 
El SIGLE, que fue instituido en 1980, como ya se ha dicho funciona con la des- 
centralización de los fondos, para cuyo acceso bibliográfico está centralizado por 
la EURONET-DIANE (EUROPEAN, una compaíiía con base em Luxemburgo). 
La base de datos, es accesible via on line host BLAISE solamente para la Unión 
Europea y a través de la STN Internacional para otras partes del mundo. 

Cada centro nacional de los países europeos afiliados al SIGLE es respon- 
sable de sus fondos y garantiza que todos los documentos sean listados en Ia ba- 
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se de datos para asegurar su accesibilidad. Todos los documentos citados en el 
SIGLE se encuentran disponibles con el código de su respectivo país. Los cen- 
tros nacionales incluidos dei SIGLE son los siguientes: 

1 — BÉLGICA 
LABORELEC y Universidad Católica de Louvain. 
Biblioteca de Ciências Exactas. 

LABORELEC 
Centre de Documentación. 
125, rue de Rhode. 
B-1630 Linkebeek 
Tel.: (+32) (0)2 382 0217 
Fax; 2 382 0241 
Telex: 22297 lablec b 

No existe requisito especial para el registro 

2 — FRANCIA 
CNRS-Instituto de Información Científica y Técnica — INIST. 

CNRS-INIST 
Servidos al cliente 
2, allée du Pare de Brabois. 
F- 54514 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex 
Tel.: (+33) 83504664 
Fax: 83504666 
Telex: INDIF 961942 F 

Los servidos se encuentran disponible solo para los clientes registrados. 

3 — ALEMANIA 

Centro 1 
Fachinformationszentrum Karlsruhe — FIZ 
Bibliographische Service 
W-7514 Eggenstein-Leopoldshafen 2 
Tel.: (+49) (0) 7247 808333 
Fax: (+49) (0) 7247 808666 
Teletex: 724710=FIZKA 
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Centro 2 
Technische Informationsbibliothek (TIB) 
Universitsbibliothek und TIB 
V/elfengarten, 1 B 
W - 3000 Hannover 1 
Tel.: (+49) (0) 511 7622268 
Fax; 511 715936 
Telex: 9 221 168 TIBHN D 

No existe requisito especial para el registro. 

4 — IRLANDA 
Instituto de Investigación y Patrones Industrial 
A través de Ia BLDSC. 

5 — ITALIA 
Consejo Nacional de Investigación (CNR) Biblioteca Centrale. 
Biblioteca Centrale 
Pie. Aldo Moro, 7 
1 — 00185 Roma 
Tel.: (+39) (0) 6 4993 3276 
Fax: 6 4993 3834 
Telex: 61 0072 CNR RM 1 

No existe requisito especial para el registro. 

6 — LUXEMBURGO 
Biblioteca Nacional Luxemburgo 
Boulevard Roosevelt 37 
L-2450 Luxemburgo 
Tel: (+35) 2 226255 
Fax: 475672 
No existe requisito especial para el registro. 

7 — HOLANDA 
Koninjke Bibliotheheek, SWDOC, Bibliotheek 
Tecnische Universiteit Delft and Koninjke Akademie van 
Wetenchappen. 

Koninklijke Bibliotheek 
Publieke Dienstverlening 
PO Box 90407 
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2509 LK Den Haag 
The Netherlands 
Tel: (+31) (0) 70 3140259 
Fax: 70 3140450 

8 — REINO UNIDO 
Centro de Suministro de Documento de Ia Biblioteca Britânica (BLDSC). 
The British Library Document Supply Centre 
Boston Spa, Wetherby 
West Yorkhire LS23 7BQ 
Tel.: 44 (0) 937 546060 
Fax: 44 (0) 937 546333 
Telex: 557381 

Los servicios se encuentran disponible solo para los clientes registrados. 

9 — ESPANA 
Centro de Información y Documentació Científica (CINDOC). 
Calle Joaquin Costa, 22 
28002 Madrid 
Tel.: 34 (9) 5642493 
Fax: 34 (9) 5642644 

No existe requisito especial para el registro. 

10 — UNION EUROPEA 
a travees de Ia BLDSC 

Office for Official Publications of the European Comumnities 
2 rue Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tel.: 352 499281 
Fax: 352 490003 or 495719 

La cooperación entre estas instituciones asociadas viene funcionando de la 
siguiente manera: 

En Bélgica funciona como una sociedad entre las empresas comerciales y 
la Universidad. 

En Holanda, a través de un consorcio formado de 4 (cuatro), instituciones. 
En Alemania, el TIB aporta fondos de informes en las áreas de la ciência y 

tecnologia, siendo responsable el FIZ Karlsruhe. 
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Los países que más contribuyen para al SIGLE son: Reino Unido, Alema- 
nia y Francia, ello es así dados sus médios técnicos y estructura. 

El tratamiento de Ia literatura gris en el SIGLE se está realizando a través 
de Ias regias de catalogación dei Sistema Internacional de Información Nuclear 
(International Nuclear Information System — INIS), y Ia clasificación de temas 
es una version modificada dei Comitê de Información Científica y Técnica 
(Commitee on Scientific and Techinical Information) — COSATI, dei Consejo 
Federal para Ciência y Tecnologia dei Estados Unidos (US Federal Council for 
Science and Tecnology). Esta clasificación se debe a razones: de costo/eficacia 
y carência de índices y resumes. La literatura gris, en su mayor parte, no presen- 
ta resúmenes. 

Se enfatiza que el propósito dei SIGLE es poder suministrar el acceso al 
documento, por Io tanto, cada documento debe estar disponible para el público 
en general a través dei SIGLE, en Ia base de datos; cada centro nacional es res- 
ponsable, y garantiza que todos los documentos se encuentren el Ia base de da- 
tos para asegurar su accesibilidad. 

Desde que entró en funcionamiento el SIGLE ha llevado a cabo aproxima- 
damente 290000 (doscinovienta mil), registros de documentos. La base de datos 
se actualiza mensualmente y tiene un crescimiento anual de 40000 (cuarenta 
mil), registros anuales. 

El SIGLE es un sistema de registro multidisciplinar que cubre Ias siguien- 
tes áreas; 

Tecnologia; 31 % 
Ciências Sociales; 29% 
Ciências Naturales; 31% 
Biologia y Medicina: 14% 

La distinta cobertura por países (centros nacionales) es Ia que sigue expre- 
sada en porcentajes. 

Francia 17% 
Alemania 23% 
Bélgica y Luxemburgo 1 % 
Italia 3% 
Holanda 7% 
Reino Unido e Irlanda 47% 
Unión Europea 2% 

A Ia base de datos dei SIGLE se puede acceder a través de códigos de mate- 
riais o de palabras clave: titulo, autor, país, tabla, fecha de publicación, idioma, 
número de informe y otros. Los documentos sobre Ias ciências puras y aplicadas, 
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son cubiertas desde 1980, mientras que las econômicas y sociales lo son desde 
1984. 

Como ya dijimos anteriormente, los usuários extranjeros pueden tener ac- 
ceso a través del STN Internacional y los de la Union Europea por medio del 
BLAISE. Las direcciones de ambas organizaciones son las siguientes: 

STN International 
PO Box 2465 
W-7500 Karlsruhe 1 
Germany 
Tel.: (+49) (0) 7247 808555 
Fax: 7247 808666 
STN Help Desk — Tel.: +49 (0) 7247 808555 — STN mail: HLPDESKK 

BLAISE Information Services 
The British Library 
National Bibliographic Service 
Boston Spa, Wetherby 
LS23 7BQ United Kingdom 
Tel.: (+49) (0) 937 546602 
Fax: 937 546586 

En 1985, los centros nacionales afiliados al SIGLE decidieron instituir un 
organismo con el fm de mejor gestionar el sistema. Este organismo, que recibió 
el nombre de Asociación Europea para Explotación de la Literatura Gris (Euro- 
pean Association for Grey Literature Exploitation — EAGLE), y fue financiado 
por la entonces llamada CEE, cuenta con la siguiente estructura: 

a) Consejo que consta de presidente, vice-presidente, secretario y tesorero), y 
b) Comite Técnico. 
For otra parte, el EAGLE sigue también negociando hacer una base de da- 

tos que se encuentre comercialmente disponible a través del internacional host y 
alquilar fondos de documentos para uso institucional. Actualmente está disponi- 
ble en version CD-ROM, para las instituciones asociadas a la EAGLE. Para más 
información, dirigirse a la siguiente dirección: 

EAGLE Secretariat, 
PO Box 90407, 2509 LK Den Haag, The Netherlands. 

WOOD y SMITH', sugieren que podrian ser presentados otros modelos de sis- 
temas de cooperación internacional en otros campos de actividad bibliográfica y 
que los resultados del SIGLE son bastante positivos, por no decir un gran exito. 

^ Wood, David N. y SMITH, A. W. SIGLE — A model international co-operation? Boston Sa, BLDSC, 1991. p. 7. 
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DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES: a prática na FFLCH/USP 

Diva carraro Andrade 
Bibliotecária do Serviço de Aquisição e Intercâmbio do SBD/FFLCH/USP 

RESUMO 

A partir do modelo teórico de desenvolvimento de coleções apresentado por 
EVANS, o estudo descreve a prática do serviço de formação e desenvolvimento 
da coleção do SBD/FFLCH/USP. São apresentados os serviços desenvolvidos 
com a comunidade, política de seleção, seleção, aquisição, desbastamento e ava- 
liação, utilizando os recursos tecnológicos existentes. 

Palavras-chave: Desenvolvimento de coleções. 
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1 INTRODUÇÃO 

Qual o tamanho que uma biblioteca deve ter? A coleção pode ser conside- 
rada boa ou má conforme seu tamanho? As coleções devem crescer indefinida- 
mente? É possível obter-se toda a literatura publicada? 

Até a década de 60 o tamanho de uma biblioteca era considerado como me- 
dida de qualidade. Tamanho é quantificável e, portanto, mais fácil de ser avalia- 
do. A qualidade no entanto, como diz Broadus "nos leva às profundezas do jul- 
gamento subjetivo humano" (1977:149). 

A partir do aumento exponencial da literatura mundial e das contensões de 
verba da década de 60 em diante, houve uma mudança na forma de avaliação 
das bibliotecas. 

Os padrões para avaliação de coleções acompanham alterações advindas de 
uma nova realidade. Comentam CARVALHO e KLAES (1991:10) "Os anos 70 
iniciam com uma mudança radical na apresentação de padrões, cuja nova filoso- 
fia rejeita a idéia de padrões quantitativos e os apresenta como diretrizes de cu- 
nho mais qualitativo, sugerindo níveis de desempenho para auto-avaliação." 

O foco de atenções passa a ser então a preocupação com a formação de 
acervos e seu desenvolvimento, considerando-se que o espaço, armazenamento, 
conservação, processamento, acessibilidade e custo, precisam ser planejados e 
orientados para real eficiência e eficácia. Essa nova atitude é estudada através de 
um conjunto de atividades que compõe o desenvolvimento de coleções orienta- 
dos para a tomada de decisão para o que deve ser adquirido, mantido ou descar- 
tado, quanto custa e como gastar. 

Os estudos de desenvolvimento de coleção são relativamente recentes, co- 
mo historia VERGUEIRO (1993:13), e surgiram de necessidades advindas da 
"explosão bibliográfica" quando a literatura passou a ser duplicada em anos ca- 
da vez mais próximos. Vergueiro discorre sobre as conseqüências que o fenô- 
meno causou aos gerenciadores da informação trazendo "preocupações extras à 
esses profissionais, introduzindo elementos complicadores antes inexistentes. 
Entre estes, pode-se destacar, por exemplo, o fato de que esta "explosão biblio- 
gráfica" é constituída em boa parte de material de pouca importância, repetindo 
apenas o que outros haviam dito ou discutido anteriormente, sem nada acrescen- 
tar de novo. Isto veio a aumentar sobremaneira a necessidade de uma seleção de 
acervo cada vez mais criteriosa, o controle do crescimento ou desenvolvimento 
das coleções, a fim de que estas não ficassem abarrotadas de materiais com in- 
formações redundantes." 

Nas últimas décadas, outros fatores trouxeram novidades aos meios tradi- 
cionais de gerenciamento da informação. A introdução de novas tecnologias e o 
crescimento das telecomunicações, aliados à rapidez e baixo custo, acrescenta- 
ram outras dimensões ao trabalho das bibliotecas. Como observou HAYES 
(1993:20), "todo esse desenvolvimento tecnológico está afetando claramente a 
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universidade no que fazem os docentes e estudantes e no que os administradores 
e bibliotecários devem fazer." 

Na FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,a criação 
do SBD - Serviço de Biblioteca e Documentação em 1987, propiciou a criação 
posterior de um serviço de formação e desenvolvimento da coleção. O serviço foi 
implementado paulatinamente, contando com infra-estrutura adquirida ao longo 
dos anos e embora com reduzida equipe, hoje apresenta os resultados comenta- 
dos neste trabalho. 

A valorização desse serviço pela equipe do SBD e professores da Faculdade 
foi acentuada pela centralização administrativa de 3 grandes acervos geografica- 
mente separados, com um número de doações considerável e que necessitavam de 
um planejamento e organização global a fim de evitar o crescimento desordena- 
do. 

Um dos trabalhos mais completos sobre desenvolvimento de coleções é o 
elaborado por EVANS (1987), no qual apresenta um esquema do processo de de- 
senvolvimento de coleções onde os elementos que compõe formam um sistema 
cíclico com todas as etapas valorizadas igualmente sob os mesmos critérios. 

Figura 1 - Processo de desenvolvimento de coleções 

O trabalho ora apresentado utilizou-se do modelo de EVANS para descre- 
ver na prática do SBD, as etapas do serviço de desenvolvimento de coleções. Es- 
se mesmo esquema foi anteriormente utilizado por VERGUEIRO em seu livro 
"Desenvolvimento de Coleções" (1989). 
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2 ETAPAS DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

2.1 A Comunidade 

A comunidade usuária do SBD/FFLCH é formada pelos professores e alu- 
nos dos 11 Departamentos que a compõe, 6 centros interdisciplinares e 9 Cen- 
tros Departamentais, nos níveis de graduação, pós-graduação, pesquisa, exten- 
são, especialização e extracurriculares. Os cursos são ministrados por quase 500 
professores e o corpo discente é de cerca de 10.000 alunos. 

A coleção do SBD/FFLCH é uma das maiores da USP com cerca de 
350.000 volumes compreendendo 1.500 títulos de periódicos correntes, sendo 
que 430 destes são assinados. A média de atendimento/dia gira em torno de 3.000 
usuários, destacando-se as pesquisas realizadas por usuários de outras unidades 
da USP e pesquisadores de outras regiões do país e do estrangeiro. 

A comunidade servida pelo SBD é centrada nas áreas de ciências sociais, 
humanidades e letras. Essas áreas tem caracten'sticas próprias na utilização dos 
recursos informacionais que se diferenciam das demais ciências. Seus objetivos 
são mais interdisciplinares, o que favorece a dispersão da literatura, são mais fle- 
xíveis do que as ciências exatas; o pesquisador é mais individualista, produzindo 
mais livros do que artigos; utiliza mais livros do que periódicos; o grau de obso- 
lescência da literatura é menos acentuado; a busca retrospectiva é freqüente; o 
discurso é mais utilizado do que nas ciências exatas; há pouca utilização de pu- 
blicações secundárias; a comunicação informal tem grande relevância. (LINE, 
1971; HOGEWEG DE-HAART, 1989). 

Isso significa que toda a concepção da biblioteca e sua coleção deve ser de- 
finida em função da forma como esses usuários atuam, como fazem as suas pes- 
quisas, quais os requisitos necessários à suas áreas de atuação. Nesse sentido LI- 
NE (1990:87) levanta as prováveis pretensões entre usuários de humanidades 
versus os da ciências. Os primeiros preferem "uma coleção muito extensa - o 
sortimento de material potencialmente usado é muito mais amplo nas humanida- 
des do que em outras áreas; aquisições correntes em quantidade, especialmente 
livros; capacidade de folhear ("browsing") - a possibilidade de andar entre as es- 
tantes e apanhar aqui e ali material e informações - ele gosta de fazer sua pró- 
pria caça, embora isso possa ser feito para ele; bons catálogos do ponto de vista 
da descrição bibliográfica." Por outro lado, os usuários de ciências preferem 
"bom acesso a bancos de dados, especialmente por assuntos; acesso amplo aos 
periódicos correntes; rápido acesso aos documentos que se encontram na biblio- 
teca ou fora delas; uma biblioteca fácil de usar que não demande muito treina- 
mento; bons serviços de informação - embora eles não saibam quão útil são an- 
tes de recebê-los; prefere ser servido do que servir-se." 
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No SBD/FFLCH, é o SAI - Serviço de Aquisição e Intercâmbio quem tem 
a incumbência e responsbilidade de selecionar, adquirir, desbastar e avaliar os 
materiais bibliográficos, mantendo a interface usuários/biblioteca no que concer- 
ne à formação e desenvolvimento da coleção como um todo. 

2.2 Estudo da Comunidade 

O SBD procura manter o relacionamento com a comunidade, absorvendo 
todas as possibilidades de informações advindas de seus usuários para devolvê- 
las de forma organizada e acessível. A biblioteca é a representação do desejo da 
comunidade e terá o perfil que a comunidade traçar. 

O conhecimento da comunidade para fins de desenvolvimento da coleção é 
realizado no SBD através do contato direto e indireto: 

Contato direto: 
a) informal - entrevistas com usuários que procuram a biblioteca ou são por 

ela procurados através do serviço de referência ou demais serviços, onde 
são manifestadas necessidades, satisfações e insatisfações, orientando a 
construção da coleção. 

b) formal - o Conselho de Bibliotecas representa um fórum de trabalho 
constante para alcançar os objetivos pretendidos no planejamento da co- 
leção. 

Contato indireto: 
a) bibliografia básica - o estudo de pedidos de material bibliográfico para 

cursos em andamento orientam a formação da coleção principalmente 
para os cursos de graduação e pós-graduação. O SBD mantém em seus 
três acervos coleções fixas de bibliografia básica que procura completar 
prioritariamente. 

b) linhas de pesquisa - o conhecimento atualizado das linhas de pesquisa 
visam a formação da coleção para professores e pesquisadores. A FFLCH 
possui um banco de dados sobre pesquisas em andamento de grande au- 
xílio à seleção. O serviço de desenvolvimento de coleções procura estar 
sempre atento às novas linhas de pesquisa e aos assuntos emergentes, 
acompanhando também a literatura bibliográfica existente. 

c) sugestões enviadas para aquisição - o estudo dos títulos sugeridos para 
aquisição são ótima fonte para se detectar lacunas existentes no acervo 
bem como para o acompanhamento dos autores e assuntos em evidência. 

2.3 Políticas de Seleção 

O SBD a partir da centralização de seus serviços, teve oportunidade de ob- 
ter uma visão de conjunto de seu acervo e assim buscar formas que possam nor- 
tear o processo de formação e desenvolvimento da coleção. Foi então elaborado 
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um documento - "Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções" (1990) 
com o auxílio da Comissão de Seleção e aprovado pelo Conselho de Biblioteca. 

O estabelecimento dessa política considerou os seguintes aspectos para sua 
orientação: 

- crescimento geométrico dos acervos. A tendência é sempre para maior in- 
corporação do que descarte. Quanto maior a quantidade de material incor- 
porado, maior o acúmulo no processamento técnico, dificuldade na busca 
e acesso ao documento, necessidade de espaço, conservação e equipamen- 
to; 

- possibilidade de planejamento integrado, com melhor aproveitamento de 
recursos; 

- fixação de critérios impessoais e objetivos que assegurem sua aplicação e 
o respaldo a possíveis pressões; 

- determinação de procedimentos que evitem ambigüidades; 
- auxílio na avaliação de desempenho da biblioteca; 
- flexibilidade e constante atualização. 
Em linhas gerais o documento apresenta; 
- responsabilidade pela seleção; 
- atribuições do Conselho de Biblioteca para seleção e aquisição; 
- fatores determinantes no processo de seleção e aquisição; 
- critérios para seleção e aquisição (livros, teses, folhetos, periódicos, ou- 

tros materiais); 
- permuta e doação; 
- descarte 
Esses critérios gerais foram detalhados posteriormente com critérios espe- 

cíficos para incorporação de monografias (ANDRADE, 1992) e estão em anda- 
mento a elaboração de critérios exclusivos para seleção de material doado. 

2.3 A Seleção 

A seleção é o filtro necessário à boa formação do acervo e seu desenvolvi- 
mento. Se a política de seleção pontua o planejamento global da coleção (macro- 
seleção), a seleção é o processo de tomada de decisão título por título (micro-se- 
leção)'. Apresenta duas vertentes básicas: a seleção positiva para aquisição de 
obras e a negativa que orienta o equilibro da coleção. 

No SBD foram criadas duas Comissões para seleção: 
- Comissão de Pré-Seleção: formada por representantes bibliotecários dos 

serviços técnicos e dos serviços de atendimento ao usuário, esta Comissão reú- 
ne-se mensalmente para avaliar e discutir títulos que possam ou não interessar à 
coleção, definir normas e diretrizes quanto à incorporação de determinados ma- 
teriais, decidir sobre títulos com formas duvidosas de entrada como, por exem- 
plo, séries monográficas e títulos com ISBN e ISSN, avaliar títulos que devem 
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fazer parte de coleções especiais como obras raras, especiais, iconográficas, efê- 
meros e assuntos correlates. 

- Comissão de Seleção: é formada por membros do Conselho de Bibliote- 
ca - professores, bibliotecários e representantes dos alunos, caracterizando-se 
como uma sub-comissão do Conselho de Bibliotecas. Tem como encargo plane- 
jar a destinação de verbas para aquisição, priorizar o que deve ser adquirido nas 
várias modalidades de compra, avaliar a substituição de títulos de periódicos, 
atualizar as normas da política de seleção, avaliar as listas de duplicatas ou doa- 
ção. Essa Comissão tem também como tarefa prática a seleção positiva e negati- 
va de material doado ou permutado. São convidados especialistas nos casos dos 
assuntos não serem do conhecimento dos membros da Comissão. 

Além dos trabalho das Comissões, há o cotidiano da seleção e priorização 
das sugestões de livros e periódicos compra e permuta, pedidos de doação, além 
da triagem diária de material recebido pelo SAI. 

Para a seleção de novos títulos, são verificadas as possibilidades de dupli- 
cação através do DÉDALUS - Banco de Dados da USP gerenciado pelo SIBI; o 
TOMBO (Banco de registro patrimonial do SBD/FFLCH onde se verifica se o 
material já foi adquirido e está em fase de processamento); o BSYS (programa 
de empréstimo automatizado desenvolvido pelo SBD com contagem de número 
de empréstimos). No caso de periódicos, é consultado o CCN (Catálogo Coleti- 
vo Nacional de Publicações Seriadas) gerenciado pelo IBICT. Para obras de alto 
custo, é consultado o UNIBIBLI em CD-ROM (Catálogo Coletivo de Livros e 
Teses das Universidades Paulistas). 

Para armazenamento das sugestões de novos títulos de livros e periódicos, 
o SBD desenvolveu os Bancos de Dados SUGESTÃO para livros e SUGPER pa- 
ra periódicos. 

O Banco SUGESTÃO é um programa auto-explicativo e oferecido em for- 
ma de disquete aos Departamentos, com o intuito de recolher as solicitações com 
todos os dados necessários e assim alimentar a base do Banco de sugestões no 
SBD. O programa permite priorizar os títulos a serem adquiridos e os demais 
permanecem como demanda reprimida. O Banco SUGPER é acionado quando 
da possibilidade de aquisição de títulos novos e os títulos são selecionados pela 
Comissão de Seleção, atendendo aos critérios de títulos que servem a mais de 
uma área, áreas carentes etc. 

2.4 Aquisição 

A alocação de recursos para aquisição por compra no SBD obedece crité- 
rios definidos pela Comissão de Seleção e Conselho de Biblioteca. Os recursos 
financeiros são provenientes de várias fontes: Reitoria da USP (RUSP), CAPES, 
CNPq e projetos ocasioní^is como BID e FAPESP. 
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As verbas da RUSP são destinadas às compras orientadas para a graduação. 
É dada prioridade à bibliografia básica, duplicações necessárias, reposição de 
material danificado ou perdido e obras de referência. 

As verbas de financiadoras são na maior parte destinadas à pesquisa e pós- 
graduação. 

Para as verbas RUSP são inicialmente planejadas as porcentagens que de- 
vem ser destinadas às compras estrangeiras e nacionais. Em seguida são realiza- 
dos cálculos para distribuição da verba por Departamento: 50% da verba é divi- 
dida igualmente pelos 11 Departamentos; os 50% restantes obedecem a divisão 
relativa ao número de professores de cada Departamento. Para manter o equilí- 
brio da coleção, é observado também quais áreas foram menos aquinhoadas no 
ano anterior, lacunas existentes na coleção, novas linhas de pesquisa, novos cur- 
sos e assuntos emergentes, procurando-se assim, contemplar esses casos. Essas 
normas são adotadas igualmente para as verbas de financiamentos externos a 
USP e são aplicadas aos livros, periódicos e materiais especiais. 

As permutas realizadas com as 11 revistas publicadas pelos Departamentos 
da Faculdade, têm uma seleção rigorosa, verificando-se a qualidade do material 
permutado e a instituição, computando-se o alto custo da editoração e postagem 
do material a ser enviado. O SBD desenvolveu um programa informatizado com 
emissão de etiquetas - ENDERDOA para facilitar a remessa do material e está 
desenvolvendo outro programa para registro de recebimento de material. 

As doações solicitadas e recebidas sofrem um processo de seleção bastante 
minucioso, seguindo os membros critérios definidos para compra e permuta, ob- 
servando-se a relação custo/benefício. 

As monografias chegadas ao SAI, são prontamente tombadas com códigos 
de barras para leitura ótica no empréstimo automatizado e são pré-catalogadas 
em programa de micro - Banco de Tombo. Após o processamento técnico no STL 
(Serviço Técnico de Livros), o Banco de Tombo é realimentado com os dados de- 
finitivos do processamento, inclusive número de chamada e acervo a que foi des- 
tinado. Por esse motivo, é possível saber pelo Banco de Tombo, além do registro 
e controle do material já incorporado, se o material está ainda em fase de proces- 
samento técnico ou se o mesmo já foi enviado para os acervos. 

2.5 Desbastamento 

No SBD/FFLCH o problema do desbaste é bastante centrado no material 
doado. Por se tratar da área de ciências humanas e letras onde é frenquente a acu- 
mulação de obras nesses assuntos por pessoas envolvidas em diferentes áreas do 
conhecimento, o SBD recebe considerável volume de doações, apesar das restri- 
ções constantes de sua política de desenvolvimento de coleções. As doações po- 
dem chegar ao SBD em pequenas quantidades (até 20 volumes) sendo aceitas 
com a recomendação de que podem ser descartadas quando não do interesse da 
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biblioteca. Para doações acima de 20 volumes, solicita-se lista para prévia sele- 
ção. Grandes doações acima de 100 volumes são freqüentes. Paralelamente, o 
SBD recebe constantes doações de instituições, Consulados e Embaixadas, va- 
riáveis em tamanho e qualidade. 

Para a seleção dessas doações utilizam-se os critérios já elaborados com o 
auxílio da Comissão de Seleção. Em caso de necessidade a última palavra para a 
tomada de decisão é dada por especialistas no assunto a ser desbastado. Os bi- 
bliotecários fazem uma primeira seleção do material cujos assuntos não são per- 
tinentes ao perfil da coleção ou são defasados, e de obras passíveis de serem ana- 
lisadas pelos critérios existentes. O material que não é incorporado de imediato 
é arranjado em duas coleções: 

- coleção de reserva técnica: livros e periódicos clássicos ou consagrados, 
de muito uso e assuntos emergentes. Esses títulos servirão para duplica- 
ções necessárias, perdas ou reposição de material danificado. As suges- 
tões para bibliografia básica ou novas sugestões são inicialmente verifica- 
das sobre existência da obra na reserva técnica. As duplicações excessivas 
são descartadas. A importância dessa coleção pode ser medida, por exem- 
plo, pelos pedidos de bibliografia básica onde 30% são títulos anteriores 
a 1980. 

- coleção de reserva para seleção: livros e periódicos que necessitam de se- 
leção especializada para avaliação de sua qualidade; material em caracte- 
res que necessitam transi iteração ou línguas pouco conhecidas (russo, ja- 
ponês, chinês, coreano, sânscrito, árabe, hebraico, gótico, latim, romeno 
etc.); material em línguas pouco conhecidas como a dos países nórdicos, 
africanos, asiáticos etc. São então convocados professores e alunos de 
pós-gradução para o auxílio necessário e avaliação. 

Todas essas doações implicam em grandes áreas para armazenamento, 
constante conservação e preservação, remanejamentos freqüentes, consumindo 
grande esforço e tempo para sua seleção. Nem sempre a relação custo/benefício 
é satisfatória. Estudos já realizados demonstraram que geralmente apenas 20% 
das doações são pertinentes. 

2.6 Avaliação 

Paralelamente à avaliação das etapas inerentes aos serviços de desenvolvi- 
mento de coleções, o SBD/FFLCH tem desenvolvido avaliações de segmentos de 
sua coleção: 

- avaliação de títulos de periódicos estrangeiros adquiridos por compra: O 
SBD iniciou em 1992 um projeto para reavaliação de sua coleção de pe- 
riódicos adquiridos por compra. O método utilizado foi a avaliação por 
pares, objetivando-se identificar o núcleo básico da coleção, sugerir subs- 
tituição de títulos, atualizar a coleção, identificar omissões' necessárias. 
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Esse projeto resultou entre outras variáveis, a substituição por títulos no- 
vos de cerca de 20 títulos considerados inadequados. 

- avaliação de títulos duplicados com outras unidades da USP: Projeto em 
conjunto com o SIBI e em fase de andamento. 

- disponibilidade de títulos para bibliografia básica: Programa em conjunto 
com as seções de atendimento e o SAU - Serviço de Atendimento ao 
Usuário. Consiste em procurar fornecer o máximo de títulos necessários 
à bibliografia básica. Atualmente a média de atendimento destes serviços 
está em torno de 90%. 

- estudo de uso de livros adquiridos com verba RUSP em 1989-91: Projeto 
em conjunto com o SIBI avaliou um alto grau de utilização dessas obras. 

- estudo de uso de periódicos: o SBD desenvolveu um programa PERIAV, 
para avaliação do uso de periódicos, complementando assim a avaliação 
por pares já realizada. Esse programa pretende iniciar a coleta de dados 
com o uso de código de barras e leitura por caneta ótica. 

- estudo de uso de livros: o programa para empréstimo automatizado 
BSYS, desenvolvido no SBD, permite avaliar a circulação do material bi- 
bliográfico e a contagem do número de vezes que uma obra foi empresta- 
da, avaliando-se a necessidade de duplicações. 

- seleção e avaliação de coleções inativas: projeto em estudos prevendo a 
incorporação ou descarte de 40.000 obras acumuladas por doações. 

- avaliações da coleção existente: projeto de maior amplitude, em estudos, 
que visa a criação de um acervo aberto contendo o núcleo da coleção ("co- 
re collection") e um acervo fechado de baixa demanda ("magazine"). 
Quando da criação do SBD foi realizado um projeto piloto na Biblioteca de 
Letras com resultados positivos, detectando-se boa quantidade de obras 
que podem fazer parte da coleção fechada ou mesmo serem descartadas. 

Todas essas avaliações contam com o envolvimento da comunidade, Que 
além da participação ativa nos projetos e programas, traz formalmente OU infor- 
malmente a retroalimentação das condições da coleção, oferecendo sugestões e 
reivindicações, provando assim o seu comprometimento com o desenvolvimen- 
to de coleções. 

3 RECOMENDAÇÕES 

VERGUEIRO (1993) lança um desafio quando pergunta: "afinal estão as 
coleções sendo realmente desenvolvidas com critérios neste país? Estão elas se- 
guindo qualquer tipo de parâmetros para seu desenvolvimento?" 

A metodologia aplicada neste trabalho demonstrou um eficiente controle na 
formação das coleções do SBD/FFLCH equilibrando e racionalizando o seu de- 
senvolvimento sem a que o crescimento desordenado implicaria em alto custo e 
baixo aproveitamento no uso das fontes informacionais. 

268 



Recomenda-se, portanto, qual as bibliotecas que ainda não utilizam siste- 
maticamente políticas e critérios de avaliação de suas coleções, possam se valer 
da experiência praticada e descrita neste trabalho, objetivando um planejamento 
integrado da coleção com os seus usuários. 

ABSTRACT 

Based on the theoretical model of collection development presented by 
EVANS, this study deals with the practice of the service of building and devel- 
opment of collections in the SBD/FFLCH/USR It shows the community ser- 
vices, selection policies, selection, acquisition, weeding and evalution, using the 
technological resources available. 
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RESUMO 

Relato da experiência de criação do Sistema ECODATA — Informação Re- 
ferencial em Economia — trabalho cooperativo entre 6 instituições reunidas em 
torno de uma área de interesse comum. O Sistema viabilizou a criação de uma 
base de dados bibliográficos de artigos de periódicos nacionais em Economia 
reunindo as iniciativas de indexação dos Serviços de Documentação/Bibliotecas 
da UFRJ/FEA-IEI, SENAI-DN, CNI/DEC, BNDES, IPEA-Rio e BNB. A base 
foi desenvolvida em CDS/ISIS e contém atualmente cerca de 4.000 artigos dos 
13 principais periódicos nacionais da área. O Sistema se encontra em fase de ex- 
pansão e para tal pretende incorporar novas tecnologias de comunicação de da- 
dos para interconectar em rede as unidades de documentação das instituições par- 
ticipantes do ECODATA, assim como disponibilizar as informações existentes 
na base para o público externo. 

Palavras-chave: Serviço cooperativo; ECODATA; Economia-Periódicos nacio- 
nais-Indexação. 
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1 apresentação 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro através da Biblioteca da Facul- 
dade de Economia e Administração e do Instituto de Economia Industrial nos úl- 
timos anos vêm realizando uma experiência muito rica no que diz respeito ao de- 
senvolvimento de serviços cooperativos entre diferentes em torno de uma área de 
interesse comum. 

Esta experiência está baseada na necessidade de criar melhores condições 
para o atendimento de uma demanda informacial em Economia. 

Algumas das instituições envolvidas já vinham desenvolvendo serviços de 
indexação de periódicos isoladamente, embora ainda não o fizessem de forma 
exaustiva, atendendo parcialmente às suas necessidades de informação. 

Para suprir a lacuna existente era indispensável a reunião das iniciativas já 
desenvolvidas pelos serviços de documentação dessas instituições. A formação 
de um sistema através do trabalho viabilizaria a criação de uma base de dados na 
área em questão. 

Este trabalho também contribuiria para a redução dos custos e do esforço 
realizado pelas respectivas unidades de documentação na medida em que per- 
mitiria um planejamento ajustado para a aquisição do material bibliográfico, tra- 
tamento e atendimento da clientela, além de propiciar a instrumentalização da 
interação entre as instituições e bases de dados nacionais e internacionais. 

Além do mais a formação do Sistema viria dotar o País de mais um meca- 
nismo de sistematização da informação, colocada à disposição da comunidade 
brasileira, e poderia servir de modelo para a implantação de outros sistemas em 
diversas áreas do conhecimento, dado o caráter pioneiro dessa iniciativa. 

Com base na análise desses motivos, em 1990, concluiu-se pela criação do 
Sistema ECODATA — Informação Referencial em Economia. 

O Sistema ECODATA foi criado não sem ter enfrentado grandes obstácu- 
los. É importante registrar que o exercício de cooperação é algo difícil de ser im- 
plementado. A nível das idéias é considerado muito importante, necessário e vá- 
lido, mas a prática esbarra em dificuldades de diversas naturezas. 

De início, a falta de informação sobre outras experiências semelhantes e a 
carência de estudos sobre o tema, se soma à resistência das pessoas e a falta de 
prática na cooperação. Dificuldades financeiras, de infra-estrutura física, de equi- 
pamentos, e de pessoal são outros fatores agravantes e inibidores que dificultam 
o trabalho cooperativo. 

Essa conjugação de problemas vem afetar sobremaneira a continuidade do 
trabalho. Por diversos momentos a manutenção do ECODATA foi encarada co- 
mo uma atividade a parte da rotina normal das instituições. Foi dispendido um 
grande esforço por todos os envolvidos e o sucesso alcançado deveu-se à persis- 
tência e consciência nos objetivos do projeto. 
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o ECODATA é o resultado de uma iniciativa informal por parte de técnicos 
de informação das instituições que se congregaram para a formação do Sistema. 

Hoje, a necessidade de expansão do Sistema apresenta-se como um fato a 
ser concretizado mediante o esforço de seus atuais integrantes, além da incorpo- 
ração de novas instituições que satisfaçam aos requisitos desejados e assumam o 
compromisso pela manutenção do trabalho já desenvolvido. 

Nesse sentido, a integração de novos colaboradores possibilitará o incre- 
mento tanto quantitativo quanto qualitativo do atendimento das demandas inter- 
nas e externas. 

Esta expansão deverá minimizar as lacunas de informação ora existentes. 
Para tanto pretende-se incorporar a evolução tecnológica de comunicação de da- 
dos criando-se as condições necessárias à geração de novos serviços e produtos 
de informação na área de Economia. 

As instituições que participam atualmente do Sistema ECODATA, são as 
seguintes: 

— Universidade Federal do Rio de Janeiro/Faculdade de Economia e Ad- 
ministração — Instituto de Economia Industrial/Biblioteca Eugênio Gudin — 
UFRJ/FEA-IEI/BEG 

— Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/Área de Pla- 
nejamento/Centro de Informação de Pesquisas e Dados — BNDES/AP/COPED. 

— Confederação Nacional da Indústria/Departamento Econômico/Divisão 
de Documentação e Informação Bibliográfica — CNI/DEC/DDIB. 

— Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — Departamento Nacio- 
nal/Diretoria Técnica/Núcleo de Informação Industrial e Documentação — SE- 
NAI-DN/NID. 

— Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — Rio/Serviço de Documen- 
tação — IPEA-Rio/SDOC. 

— Banco do Nordeste do Brasil/Centro de Documentação e Informação — 
BNB/CDI. 

O BNB/CDI integrou-se ao Sistema a partir de 1994. 

2 OBJETIVOS 

De forma abrangente, as instituições participantes do ECODATA têm a res- 
ponsabilidade de definir critérios, estabelecer normas e prover recursos necessá- 
rios ao bom funcionamento do Sistema. 

Como objetivo geral devem atender à demanda de informação na área de 
Economia nos diferentes níveis de necessidade existentes nas instituições parti- 
cipantes do Sistema ECODATA, expandindo o atendimento a clientes externos, 
além de criar suporte informacional para apoiar as atividades de pesquisa, edu- 
cação, planejamento e processos decisórios em geral. 
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Dentre os objetivos específicos quando da criação do Sistema constavam os 
seguintes itens: 

— estabelecer normas, padrões e formatos para a indexação de material bi- 
bliográfico que alimentaria a base; 

— indexar exaustivamente artigos de periódicos nacionais selecionados da 
área de Economia; 

— desenvolver recursos humanos na utilização do programa MICRO-ISIS; 
— estabelecer a linguagem de indexação/recuperação da informação para a 

base, considerando-se a possibilidade de se desenvolver um tesauro próprio para 
ela; e 

— implantar uma base de dados de informações bibliográficas em Econo- 
mia — ECODATA. 

Considerando a necessidade de expansão, hoje os objetivos específicos são 
— Interconectar em rede as instituições participantes do Sistema. 
— Expandir a base ECON via indexação de novos materiais (monografias, 

vídeos, etc). 
— Estabelecer normas, padrões e formatos para processamento dos novos 

documentos. 
— Desenvolver recursos humanos na utilização dos suportes do Sistema 

ECODATA. 
— Manter a responsabilidade de alimentação do "Tesauro CNI" na área de 

Economia. 
— Disponibilizar as informações existentes na Base ECON para o público 

externo. 
— Integrar a Base ECON a outras redes de informação. 

3 METODOLOGIA 

Foram utilizadas metodologias diferenciadas, de acordo com a necessidade 
de sistematização dos trabalhos, ou seja; para a formação de rede, para a forma- 
ção da base, e para a elaboração de material técnico de suporte à operacionaliza- 
Ção da base. 

-í-1 Formação do Sistema 

O Sistema é gerenciado por um grupo de trabalho denominado Grupo Ges- 
tor composto por um representante de cada instituição participante, podendo ser 
ampliado em decorrência da incorporação de outras entidades que venham a par- 
ticipar do ECODATA, por consenso do Grupo Gestor. 

Coube desde o início, à UFRJ/FEA-IEI/BEG a coordenação dos trabalhos 
do Sistema ECODATA; ao SENAI-DN/NID a assistência técnica para a criação 
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das bases de dados, e à CNI/DEC/DDIB o treinamento em indexação e a atuali- 
zação da área de Economia do "Tesauro CNI", que foi adotado pelo Sistema. 

Cada Instituição participante ficou encarregada da indexação dos seguintes 
periódicos: 

— UFRJ/FEA-IEI/BEG 
• Análise Econômica (1983-1993) 
• Revista de Econometria (1981-1993) 
• Revista de Economia e Sociologia Rural (1962-1993) 

— BNDES/AP/COPED 
•Ensaios FEE (1980-1991) 
• Revista Econômica do Nordeste (1969-1993) 

— CNI/DEC/DDIB 
• Estudos Econômicos (1970-1993) 
• Revista Brasileira de Comércio Exterior (1985-1993) 
• Revista Brasileira de Mercado de Capitais (1974-1992) 
• Planejamento e Políticas Públicas (1989-1992) 

— SENAI-DN/NID 
• Revista de Economia Política (1981-1994) 

— IPEA-Rio/SCOD 
• Literatura Econômica (1985-1992) 
• Pesquisa e Planejamento Econômico (1971-1993) 
• Revista Brasileira de Economia (1947-1944) 

3.2 Formação da Base 

A base a ser formada foi estimada para ser constituída inicialmente por cer- 
ca de 5000 artigos assinados, extraídos dos periódicos pré-selecionados, confor- 
me definido por PUERARI (1989). 

A base foi criada em conformidade com o programa MICROISIS versão 
2.3.2 (ABE, 1991) e obedeceu às seguintes etapas: 

— padronização das entradas de autor; 
— definição da linguagem de indexação/recuperação (Tesauro); 
— elaboração dos manuais de orientação para utilização do programa a ser 

usado; 
— criação de um arquivo de autoria; 
— criação de índices auxiliares indispensáveis à operacionalização da base 

(entrada e saída de dados); 
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— planejamento e especificação dos campos para compor os registros de 
entrada; 

— execução dos testes de simulação da base em cada instituição participan- 
te do Sistema; 

— estabelecimento dos arquivos invertidos para determinação dos níveis de 
consulta (autor, título, assunto, etc); 

— estabelecimento dos formatos e ordenação de saída; 
— treinamento inicial dos técnicos do Sistema, no uso do programa; 
— implantação das bases de dados do Sistema ECODATA; 
— treinamento do pessoal auxiliar para alimentação da Base; 
— criação de instrumentos de avaliação periódica do ECODATA com res- 

peito ao desempenho do Sistema em relação ao usuário; 
— divulgação do Sistema através dos meios disponíveis nas instituições 

participantes. 

3.3 Elaboração de Material Técnico 

Para execução de tarefas técnicas foram organizados 2 grupos de trabalho: 
GT-1, com a responsabilidade de tarefas relacionadas à normas e padrões; e 
GT-2, responsável por tarefas relacionadas com a linguagem de indexação/recu- 
peração. 

3.4 Expansão do Projeto ECODATA 

Considerando que atualmente o projeto se encontra em fase de expansão, 
está prevista a ligação das instituições em rede assim como a ampliação das ba- 
ses de dados existentes, conforme descriminado a seguir, num novo projeto de- 
nominado ECODATA II. 

3.4.1 Estrutura e Operacionalização da Rede 

Para interligação do Sistema ECODATA em rede está prevista a utilização 
de um servidor de base de dados conformado por uma CPU 486 DX2-66 Mhz. 
Esse equipamento ficará instalado no Núcleo de Informática (Nul) do SENAI- 
DN, que hospedará as bases de dados do Sistema ECODATA. 

Caberá ao Nul a responsabilidade por sua manutenção, segurança e pelas 
providências necessárias à operacionalização das bases do ECODATA, dentro de 
requisitos de qualidade de desempenho, constituindo-se em: manutenção do 
equipamento de hardware e software; manutenção do funcionamento da rede; e 
cópias de segurança dessas bases (back-up). 

Em cada uma das instituições formadoras do Sistema ECODATA será ins- 
talada uma estação, conformada por um microprocessador 80,486DX; 2-66Mhz. 
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As estações serão ligadas ao servidor das bases de dados através de linha te- 
lefônica, sob a responsabilidade de cada instituição. 

Considerando-se as atuais negociações do SENAI-DN para integrar a Re- 
de Rio, é admissível que em futuro próximo as bases de dados do ECODATA 
possam ser disponibilizadas através do mesmo se for de interesse recíproco. 

3.4.2 Estrutura e Operacionalização das Bases 

O Sistema ECODATA será constituído hoje pelas duas bases de dados já 
existentes: 

— Base ECON — referências bibliográficas em Economia. 
— Base AUTOR — cadastro de autores para controle de entradas. 

A Base ECON está integrada pelos artigos dos periódicos anteriormente es- 
tabelecidos (item 1). Deverá ser expandida com novos títulos de periódicos, além 
de abrigar outros tipos de materiais (vídeos, monografias etc.), que venham aten- 
der aos interesses do Sistema, prevendo-se uma revisão ou criação de novas nor- 
mas e padrões. 

A inclusão dos novos documentos ficará inicialmente a cargo de: 

UFRJ/FEA-IEI/BEG — 550 Títulos de vídeos em Economia 
310 Textos para Discussão — lEI 
020 Cadernos de Conjuntura — lEI 
050 Textos Didáticos — FEA 
029 Textos de Debates — FEA 
004 Textos Discentes — FEA 

SENAI-DN/NID — 100 Títulos de vídeos em Educação e Formação Pro- 
fissional 

BNDES/COPED — Revista — "Nova Economia" 

IPEA-RIO/SDOC — 144 Títulos Série IPEA (Monografias) 
032 Títulos Série Seminários 
033 Títulos Série Texto para Discussão 
025 Títulos Série Acompanhamento de 

Política Pública 
021 Títulos Série Documentos de Política 
014 Títulos Série Cadernos de Economia 

CNI/DEC/DDIB — 470 trabalhos produzidos pela CNI/DEC 
Revista — "Política Externa". 

276 



BNB/CDI — 762 trabalhos produzidos pelo próprio BNB/ETENE 
Revista — "Política e Sociedade" 

Os integrantes do Sistema terão as seguintes responsabilidades na alimen- 
tação das bases: 

a) indexação retrospectiva e exaustiva dos documentos de sua responsabili- 
dade, segundo as normas e padrões pré-estabelecidos; 

b) alimentação da Base ECON, AUTOR e outras que se fizerem necessá- 
rias; 

c) participação em reuniões com vistas a resolver problemas comuns; 
d) participações em grupos técnicos de trabalho (estruturação e vocabulá- 

rio, treinamento, elaboração e revisão de normas etc); 
e) treinamento dos técnicos na indexação dos documentos; 
f) treinamento dos técnicos na utilização das bases. 

3.4.3 Gestão do Sistema 

Coordenada pela UFRJ/FEA-IEI/BEG, qualquer alteração que venha a ser 
necessária para a melhoria do Sistema, deverá ser previamente submetida às ins- 
tituições que o integram e ter o seu apoio consensual. 

Admite-se que após a implantação do ECODATAII os seus serviços e pro- 
dutos possam ser comercializados. A Coordenação, neste caso, deverá realizar os 
estudos necessários e submetê-los às demais instituições. 

Caberá também à Coordenação o desenvolvimento de estudos que possam 
ensejar a otimização do Sistema, bem como defendê-lo perante terceiros. 

Com vistas à divulgação do ECODATA e dos serviços e produtos informa- 
cionais por ele produzidos, a Coordenação deverá desenvolver um programa de 
divulgação com apoio de folders e de cartazes, ou de outros veículos inclusive 
eletrônicos. 

4 RECURSOS 

Ficou estabelecido que seriam aproveitados os recursos materiais e huma- 
nos já existentes nas instituições participantes. 

Os recursos inexistentes foram incluídos em um Projeto submetido e apro- 
vado pelo CNPq em 1990, sendo beneficiados com o auxílio para compra de 

^'luipamentos de informática a UFRJ/FEA-IEI/BEG e a CNI/DEC/DDIB. 
Para viabilizar a expansão do Sistema foi elaborado o Projeto ECODATA 

apresentado ao PADCT/Subprograma de Informação em Ciência e Tecnologia 
eomo proposta ao edital ICT 01/94-03. 
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5 SITUAÇAO ATUAL 

Até maio de 1994 a situação da base ECON encontrava-se da seguinte forma 

Base ECON — Situação da Inclusão de Artigos em Maio/94 

TITULO 

Análise Econômica 
Revista de Econo- 
inetria 
Rev. Econ. Socio- 
logia Rural 
Ensaios FEE 
Rev. Econômica do 
Nordeste 
Estudos Econômicos 
Rev. Bras, de Com. 
Exterior 
Rev. Bras. Mercado 
de Capitais 
Rev. de Economia 
Política 
Literatura Econô- 
mica 
Pesq. Plan. Eco- 
nômico 
Plan. Pol. Públicas 
Rev. Bras. Economia 
Total 

Ano de Periodi- Números Período Artigos Artigos Incluídos A 
Criação cidade Publicados Indexado Publicados Indexados na Ba.se Incluir 

(%) 

1983 
1981 

1962 

1980 
1969 

1970 
1985 

1974 

1981 

1976 

1971 

1989 
1947 

sem. 
sem. 

quadr. 
bim. 

quadr 

quadr 

sem. 
trim. 

19 
25 

78 

29 
86 

40 
38 

45 

53 

103 

66 

08 
185 
775 

1983/93 
1981/93 

139 
174 

1962/93 1002 

1980/91 
1969/93 

1970/93 
1985/93 

1974/92 

1981/94 

1985/92 

1971/93 

1989/92 
1947/94 

290 
313 

540 
265 

315 

697 

118 

60 
1000 
5601 

139 
174 

1002 

290 
313 

540 
265 

315 

464 

62 

688 

60 

4312 

128 

516 

313 

540 
265 

315 

340 

688 

60 

3165 

100 
27 

49 

100 

27 

100 

100 
43 

O quadro apresenta o resultado do trabalho de indexação e de inclusão dos ar- 
tigos publicados nos periódicos nacionais selecionados para compor a Base ECON. 

Do total de artigos publicados pelas 13 revistas (5601) 57% deles já se en- 
contram incluídos na Base ECON disponíveis para consultas (3165). 

Os 3165 artigos incluídos na base representam 73% dos artigos indexados. 
Em relação aos artigos publicados é importante salientar que sua indexação 

representa a parcela maior do trabalho intelectual realizado e que nesse sentido 
77% do total de artigos publicados já estão indexados (4511), apesar de nem to- 
dos estarem ainda incluídos na Base ECON. 

O resultado do esforço empreendido, além da rica experiência que ensejou, 
consubstanciou-se numa base de dados referenciais proporcionando os seguintes 
serviços; 

— acesso a base de artigos de periódicos nacionais em Economia — Base 
ECON; 

— acesso a base de autoria — Base AUTOR; 
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— alimentação do Tesauro da CNI — área de Economia. 
Esses serviços vem assim dar suporte ao desenvolvimento de estudos da 

Economia no Brasil e espelham a integração e o crescimento dos profissionais da 
área de Informação envolvidos no projeto. 

6 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Dentre os resultados alcançados, vale citar que, através da organização de 2 
grupos técnicos — GT's — foram elaborados dois manuais, indispensáveis à 
criação e manutenção da base de dados. São eles: 

— Manual de Normas e Padrões Bibliográficos para Entrada de Dados — 
1990 —GTl. 

— Manual de Normas e Padrões para Manutenção e Atualização do Tesau- 
ro—1990—GT2. 

Para operacionalização da base de artigos foram criados sob a responsabili- 
dade do SENAI-DN/NID os seguintes guias; 

— Guia de Orientação para Utilização da Base ECON (MicroISIS Versão 
2.3.2)—1991. 

— Guia de Orientação para Utilização da Base ECON — Anexo 1992. 
Considerando a necessidade de capacitar pessoal para as atividades do Sis- 

tema, foram realizados: 

Sob responsabilidade do SENAI-DN/NID: 
— Treinamento para utilização e gestão da Base ECON com a aplicação do 

programa CDS/ISIS, no período de 01 a 05 de abril de 1991, no BNDES, com 
carga horária de 40 horas. 

— Estágio de 2 dias de um técnico da UFRJ/FEA-IEI, em novembro de 
1993. 

Sob responsabilidade da CNI/DEC/DDIB: 
— Treinamento para Indexação e Recuperação da Informação, com utiliza- 

ção do Tesauro CNI, no período de 21 a 22 de agosto de 1991, na CNI, com car- 
ga horária de 16 horas. 

Tendo em vista a publicação do "Tesauro CNI", concluiu-se que seria dis- 
pensável a criação de um tesauro próprio para o Sistema ECODATA. Nesse sen- 
tido ficou acordado entre a CNI e o ECODATA, que o subsistema de vocabulá- 
rio a ser usado para indexação e recuperação do material na base ECON seria o 
do Tesauro CNI e que o ECODATA seria responsável pela alteração e inclusão 
de termos novos da área de Economia. 

Prevista inicialmente para ser constituída de 5.000 artigos assinados, foi 
criada a Base ECON, que se constitui de referências bibliográficas de artigos as- 
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sinados de periódicos brasileiros em Economia. A Base, no momento com 3165 
artigos, foi desenvolvida para utilização em microcomputador, inicialmente na 
versão 2.3.2 do programa CDS/ISIS. Atualmente é utilizada a versão 3.0. 

Considerando a necessidade de normalização das entradas foi criada uma 
segunda Base — Base Autor, que vem a ser um cadastro nominal dos autores dos 
artigos indexados, no momento com cerca de 2.200 registros. 

Pode-se citar ainda outros resultados indiretamente alcançados. Apesar de 
não poderem ser quantificados, eles dão a devida dimensão do alcance do proje- 
to, a saber: 

— acesso aos artigos veiculados pelos periódicos selecionados; 
— linguagem comum no tratamento do assunto; 
— união de esforços multi-organizacional e no desenvolvimento de expe- 

riência na criação de bases de dados bibliográficos; 
— suporte para o desenvolvimento de estudos da Economia no Brasil; 
— atendimento imediato às necessidades de informação em Economia da 

UFRJ, da CNI, do BNDES, do SENAI, do IPEA e do BNB nos limites das res- 
ponsabilidades do ECODATA; 

— atendimento às necessidades de informação em Economia de outras or- 
ganizações. 

7 RESULTADOS ESPERADOS 

Considerando que a expansão do Sistema ECODATA é da maior importân- 
cia, dada a carência de dados tecnicamente estruturados em países em desenvol- 
vimento, como o Brasil, a concretização dessa nova fase do projeto ECODATA 
será, por todos os ângulos que permitam sua avaliação, de grande valia aos pro- 
fissionais e estudiosos da Área, por proporcionar insumos informacionais neces- 
sários à realização de suas tarefas. 

Vale, no entanto, ressaltar outros resultados que serão obtidos com a conti- 
nuidade do projeto ECODATA, quais sejam: 

a) acesso aos novos documentos que serão incorporados a partir do projeto 
ECODATA II (monografias, textos institucionais, vídeos, e artigos de novos pe- 
riódicos); 

b) maximização da recuperação da informação armazenada nas Bases, atra- 
vés do uso de linguagem comum no trabalho do material documental; 

c) maior qualificação no controle terminológico do Tesauro CNI — Econo- 
mia; 

d) normalização do processo técnico do material, pelo uso de padrões e for- 
matos pré-estabelecidos; 

e) expansão do uso das informações contidas nas bases do Sistema, tendo 
em vista sua disponibilização ao público externo; 
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f) facilidade de acesso e utilização dos dados, via integração do Sistema 
ECODATA a outras redes de informação nacionais e internacionais; 

g) otimização da integração do Sistema, pela interconexão das instituições 
participantes; 

h) aprimoramento técnico de recursos humanos; 
i) aprimoramento de um importante suporte para o desenvolvimento da 

Economia no Brasil. 
Os resultados poderão proporcionar as condições necessárias ao desenvol- 

vimento de serviços e produtos de informação, tais como boletins bibliográficos, 
índices, boletins de resumos, serviços de alerta, buscas bibliográficas. 

abstract 

Report of the experience of the criation of the ECODATA System — Infor- 
mação Referencial em Economia — cooperative work among 6 institutions 
around a subject of common interest. As a result it was criated a bibliographic 
data base of national periodical articles in Economics. The information services 
of UFRJ/FEA-IEI, SENAI-DN/NID, CNI/DEC, BNDES, IPEA-Rio and BNB 
share their experiences. The data base was developed in CDS/ISIS and actually 
it includes about 4.000 articles of the 13 main Brazilian periodicals in the area. 
The System is extending its activities and for that intends to use new technolo- 
gies of data communication to connect the information services envolved to pro- 
mote the acess to the data base information for external users. 
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ANÁLISE DOS PERIÓDICOS DE REFERÊNCIA EXISTENTES NAS 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E INSTITUIÇÕES DE 
PESQUISA DO BRASIL NAS ÁREAS DE HUMANIDADES E 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Ana Maria Nogueira Machado 
Bibliotecária da UNESP-Marília e Mestre em Biblioteconomia 

A racy Cristina R. Teruel Silva 
Bibliotecária da UNESP-Marília 

Maria Luzinete Euclides 
Bibliotecária da UNESP-Marília 

Vanda Maria S. Reis Fantin 
Bibliotecária da UNESP-Marília 

RESUMO 

Análise do PODER DE DOCUMENTAÇÃO REFERENCIAL expresso em 
termos de Periódicos de Referência existentes nas bibliotecas universitárias e de 
instituições de pesquisa do Brasil, nas áreas de humanidades e ciências sociais, em 
função da quantificação de títulos; estado das coleções; qualificação de publica- 
ções. 

Dessa investigação, depreendeu-se que o PODER DE DOCUMENTAÇÃO 
REFERENCIAL das bibliotecas e/ou sistemas de informação no Brasil, apresen- 
ta-se aquém do desejado, evidência que se explicita à medida que se avalia a 
quantidade, qualidade e estado das coleções dos Periódicos de Referência exis- 
tentes nas áreas de Ciências Humanas e Sociais. 

Assim, os Periódicos de Referência foram priorizados por grandes classes de 
assuntos e indicados pelo caráter multidisciplinar ou especializado dos mesmos. 

Palavras-Chave: Periódicos de referência - Humanidades; Periódicos de refe- 
rência - Ciências sociais; Periódicos de referência - Avaliação. 
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APRIMORAMENTO DA LISTA DE ASSUNTOS USP: 

compatibilização de linguagens documentárias* 

Vânia Mara Alves Uma 
Supervisora do Setor de Indexação, Análise e Resumo do Serviço de 

Biblioteca e Informação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo e Coordenadora da Meta I 

Márcia Medeiros de Carvalho 
Diretora Técnica do Serviço de Documentação e Informação do 
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Suely Cafazzi Prati 
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ocumentação Odontológica da Faculadae de Odontologia da Universidade de São Paulo 

Vera Regina Casari Boccato 
Supervisora Técnica do Serviço de Assistência e Divulgação Técnico-Científica do 

Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo 

resumo 

Este estudo aborda a necessidade de aprimorar a Lista de Assuntos USP, 
apresentando uma metodologia para sua implementação na recuperação de infor- 
niação do Banco de Dados Bibliográficos da USP-DEDALUS. 

Palavras-Chave: Lista de assuntos - Metodologia; Banco de dados bibliográfi- 
cos; Recuperação de informações. 

Trabalho elaborado por Comissão de Estudos, formado por bibliotecários da Universidade de São Paulo, denominado 
Meta 1 . "Aprimoramento do DEDALUS", 
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BIAP - SISTEMA AUTOMATIZADO PARA AVALIAÇÃO DE USO 

DE PERIÓDICOS NA REDE DE BIBLIOTECAS DA UNESP 

Cássia Adriana de Sant'Ana Gatti 
Assistente Técnico de Direção II - Coordenadoria Geral de Bibliotecas Reitoria - UNE- 
S P 

Enilze de Souza Nogueira Volpato 
Diretor Técnico de Serviço - Serviço de Referência, Atendimento ao usuário e da 

Documentação - Campus de Botucatu - UNESP 

Jaime Vieira Serafim 
Analista júnior do CPD - Reitoria - UNESP 

Maria Helena M. Komasti Leves 
Bibliotecária Chefe - Seção de Referência e Atendimento ao Usuário e da 

Documentação - Campus de Araraquara/Odontologia - UNESP 

Marilda Correia Leite dos Santos 
Bibliotecária Chefe - Seção de Tratamento da Informação - Campus de 

Araraquara/Química - UNESP 

Zélia Sumie Ikeda Borgest 
Bibliotecária Chefe - Seção de Referência, Atendimento ao Usuário e da 

Documentação - Campus de São José Campos/Odontologia - UNESP 

RESUMO 

Apresentação de um sistema automatizado de avaliação quantitativa de uso 
de periódicos na rede de bibliotecas da UNESP, a partir da coleta e análise de da- 
dos referentes ao empréstimo, consulta, fotocópia e comutação bibliográfica. O 
BIAP oferecerá subsídios para a implantação de uma política de aquisição, visan- 
do a otimização do uso e a adequação das coleções de periódicos às linhas de en- 
sino e/ou pesquisa da Universidade. 

Palavras-chave: Periódicos - Avaliação; Coleções - Avaliação de uso; Bibliote- 
cas universitárias - Uso de periódicos - Sistema automatizado. 
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LIVROS - CONTROLE E AQUISIÇÃO AUTOMATIZADA: 

uma experiência com Microlsis 

Sônia Garcia Gomes Eleutério 
Bibliotecária-chefe do Serviço de Aquisição e Processos Técnicos Serviço de 

Biblioteca e Documentação Faculdade de Saúde Púhlica/USP 

André de Oliveira Carx'olho 
Consultor de Informática Projeto "Implantação da Rede Brasileira de Informação em 

Administração de Serviços de Saúde coordenado pelo Serviço de Biblioteca e 
Documentação da FSP/USP 

RESUMO 

Relato de experiência sobre a implantação da Base de Dados AQUILI para 
controle automatizado da aquisição de livros, usando o "software" gerenciador 
Microlsis, da UNESCO. 

Palavras-chave: Armazenamento e recuperação da informação; Serviços técni- 
cos de biblioteca; Processamento automatizado de dados; Sis- 
temas de gerenciamento de base de dados. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMO AUTOMATIZADO 

NAS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS - UNICAMP 

Ademir Giacomo Pietrosanto 
Bibliotecário do CEDOC/IE 

Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Economia - IE 

Centro de Documentação - CEDOC 
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Campinas - SP 
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Roberto Pedrozo Mendes 
Analista de sistemas do Instituto de Economia 

RESUMO 

Este artigo descreve o sistema de controle de empréstimo utilizado por apro- 
ximadamente 60% das Bibliotecas da Universidade Estadual de Campinas e De- 
senvolvido pelo Instituto de Economia para ser instalado em microcomputadores. 

Palavras-chave: Controle de empréstimo - Automação; Sistema de adminis- 
tração de empréstimo; Recuperação da informação; Bibliote- 
cas universitárias - Automação. 

286 



2.7 INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA NA UNIVERSIDADE 
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AINDA E SEMPRE A QUESTÃO DA INTEGRAÇÃO 
BIBLIOTECA E UNIVERSIDADE 

Rejcme Raffo KUies 
Eloisa Futuro Pfilsclwr 

Bibliotecárias 
Fcic. Odontologia UFRGS 

e-mail BIBODO® VORTEX.UFRGS.BR 

RESUMO 

O trabalho discute a integração entre a universidade e a biblioteca universi- 
tária, a partir dos conceitos de universidades, biblioteca universitária e integra- 
ção. Enumera pontos levantados em seminários de bibliotecas universitárias, te- 
cendo alguns comentários. Ressalta o papel do PNBU na integração e conclui 
que a efetivação da integração depende de nós, sugerindo a utilização do PNBU 
como o caminho a ser adotado. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Universidade; Integração. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é reiterar a discussão sobre a posição da bibliote- 
ca na organização operacional da universidade, tão bem abordada por LEMOS & 
MACEDO (1974) e LIMA (1975) e que, passados 20 anos, constitui um questio- 
namento ainda não esgotado. 

Por ocasião da Reforma Universitária vimos o descaso com as bibliotecas, 
uma vez que a lei 5.540 de 28.11.1968, que reestruturava as universidades, nem 
ao menos fazia menção às bibliotecas universitárias. 

O ensino superior, para ser produtivo, depende da interação de diversas par- 
tes do sistema que o apóia. A biblioteca universitária, como uma das partes mais 
importantes desse sistema, merece atenção especial de seus dirigentes e adminis- 
tradores, de forma que a comunidade acadêmica possa identificá-la como a orga- 
nização dinâmica que sustenta suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

2 UNIVERSIDADE 

A Universidade pode ser definida sob diversos aspectos. Questiona-se se ela 
é um "supermercado de disciplinas", um "santuário de erudição", uma "agência de 
capacitação de profissionais", uma "instituição crítica" (BOAVENTURA, 1986). 

Independente destes questionamentos, ela pode ser vista como uma organi- 
zação social com funções e objetivos definidos, que possui identidade própria, se 
adequando ao ambiente onde está inserida. 

Historicamente a função da universidade tem sido a transmissão de um sa- 
ber e de uma cultura e a educação de uma elite (SUCUPIRA, 1972). Assim, ela 
se qualifica como uma instituição produtiva, pela formação e capacitação contí- 
nua de recursos humanos, constituindo-se em um núcleo de desenvolvimento 
científico e de descoberta de novas tecnologias (BOAVENTURA, 1986). A 
função da universidade como organização é capacitar o indivíduo para ocupar 
posições dentro da sociedade no desempenho de uma profissão de nível superior, 
bem como produzir, elaborar, analisar, discutir, fazer avançar e transmitir o co- 
nhecimento. O objetivo da universidade concentra-se no processo de ensino, pes- 
quisa e extensão, por meio dos quais são transmitidos o saber, a cultura e a edu- 
cação, com vistas a socializar o indivíduo (KLAES, 1991). 

A universidade situa-se na esfera da superestrutura, dentro da sociedade ci- 
vil, mantendo vínculos com a sociedade política e a base econômica, colaboran- 
do, conseqüentemente, para uma transformação social (WANDERLEY, 1983). 
Exercendo uma função social, deve ser um sistema aberto, que se relaciona com 
o ambiente e dispõe de subsistemas com características próprias, devidamente 
coordenados, um dos quais é a biblioteca universitária. 
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3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

A biblioteca universitária tem sido definida tanto em termos de seu propó- 
sito - como a biblioteca de instituições de ensino superior destinada a suprir as 
necessidades informacionais da comunidade acadêmica (CARVALHO, 1981), 
quanto em termos de seus componentes - pessoas, coleções e prédios (STAN- 
DARDS 1989). 

Assim como há mais de um aspecto para sua caracterização, a biblioteca 
universitária tem sido estudada sob diversas abordagens. Há trabalhos que a es- 
tudam como organização (RAYWARD, 1969), sistema econômico (MAR- 
CHANT, 1975), burocracia (LYNCH, 1979), organização social de serviço (TA- 
RAPANOFF, 1982), sistema vivo (WEISKEL, 1986) e sob o paradigma de 
economia política (CARRIGAN, 1988). 

Essas abordagens refletem o estudo da biblioteca universitária como uma or- 
ganização completa e sob uma perspectiva sistêmica, sendo analisada com referên- 
cia ao meio ambiente no qual está inserida e suas relações com essa ambiência. 

A biblioteca universitária, entendida como uma organização intencional- 
mente constituída, não pode ser caracterizada como uma organização isolada, 
uma vez que existe como subsistema da organização maior que a instituiu - a 
universidade, em função da qual seu próposito deve ser estabelecido. Assim sen- 
do, sua função é prover a infra-estrutura bibliográfica, documentária e informa- 
cional para apoiar as atividades da universidade, centrando seus objetivos nas ne- 
cessidades informacionais do indivíduo, membro da comunidade universitária 
(TARAPANOFF, 1981). 

Do propósito da biblioteca decorrem seus objetivos. Para alcançá-los a bi- 
blioteca universitária desenvolve atividades tradicionalmente classificadas em 
serviços técnicos, ao público e administrativos, através de um know-how pró- 
prio, caracterizado pelo ciclo documentário. Considerando que os objetivos da 
biblioteca universitária devam ser definidos em consonância com os objetivos da 
universidade, TARAPANOFF (1981, p. 16-17) afirma que a biblioteca deve: 

preocupar-se com as funções e atividades da universidade a qual pertence; 
- planejar os serviços com relação aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão 
da universidade; 
- reestruturar suas atividades em relação às atividades da universidade; 
- integrar-se com os níveis hierárquicos quando estabelece os seus objetivos, 
para estar coerente com a política geral da instituição e orientar sua própria po- 
lítica; 
- ter objetivos essencialmente dinâmicos que devem sempre representar as ne- 
cessidades renovadas da universidade a qual pertence". 

FERREIRA (1977, p.l3) identifica seus objetivos com 4 atividades; 
- formação e desenvolvimento de coleções; 
- promoção do acesso às coleções; 
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- assistência e orientação aos usuários; 
- cooperação entre bibliotecas. 

Essa perspectiva é referendada por TARAPANOFF (1981) que, no entanto, 
ressalta que essas atividades devem ser complementadas por objetivos adminis- 
trativos e de planejamento, além de objetivos de extensão que visem a integra- 
ção da biblioteca com a comunidade (TARAPANOFF, 1990). 

Concomitantemente, as atividades desenvolvidas pela biblioteca universitá- 
ria devem possuir um caráter educativo, social, econômico, político e recreacio- 
nal. 

4 INTEGRAÇÃO 

Integração pode ser definida como a coordenação das atividades de vários 
órgãos, com vistas a um funcionamento harmonioso e como uma unificação so- 
cial, ou seja, um processo que assegura a inteireza de um grupo social ou de uma 
instituição. 

Estas definições estão implícitas no conceito de sistema aberto, que carac- 
teriza tanto a universidade, quanto a biblioteca universitária, as quais sendo con- 
sideradas organizações sociais de serviço, têm como beneficiários principais a 
sociedade, em geral, e a comunidade universitária, em especial. 

Vinculada a universidade, a biblioteca universitária não tem autonomia, de- 
pende da organização que a mantém, sendo por ela influenciada, refletindo suas 
características (TARAPANOFF, 1982). Esta situação de dependência, entretanto, 
representa uma relação de integração com sua instituição mantenedora e com a 
ambiência externa. Nesse sentido, WEBSTER (1989) afirma que as organizações 
devem crescer e desenvolver-se a fim de acompanharem as mudanças ocorridas 
na sua ambiência. Assim, se as bibliotecas universitárias pretendem participar de 
forma ativa e não apenas acompanhar passivamente o que acontece na univer- 
sidade e na sociedade , elas devem ser sensíveis às mudanças, tanto do ambiente 
interno quanto do ambiente externo. Mais do que isso, as bibliotecas devem de- 
sempenhar um papel mais efetivo dentro da comunidade onde estão inseridas, par- 
ticipando na definição dos planos, programas e prioridades da universidade. 

Na realidade, a questão da integração vem sendo discutida mais em nível 
teórico do que prático. 

HARDESTY (1991), na introdução de seu livro, indaga: "onde fica o cora- 
ção da faculdade?" e afirma que " um dos enigmas da educação superior é a dis- 
crepância que existe entre o suposto e o real papel da biblioteca universitária no 
ensino de gradução". Segundo ele, a biblioteca é tida como o coração da facul- 
dade. Ainda que grande número de universidades (americanas) invistam recursos 
consideráveis em suas bibliotecas , há evidências de que esta "posição" por elas 
ocupada seja uma ficção organizacional (grifo nosso). 
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Também para BATTIN (1984), a característica mais marcante das universi- 
dades é o virtual isolamento da biblioteca universitária dentro da organização. 
Apesar da retórica de ser o coração da universidade, a biblioteca e os bibliote- 
cários vêm sendo, durante anos, mantidos à parte dos conselhos de políticas da 
maioria das instituições, sendo, organizacionalmente, tratados como um compo- 
nente autômo e isolado. 

Embora seja uma realidade que a biblioteca universitária não tem sido o 
centro da universidade, em lernu);; orí>anizacionais, sua função é imprescindível 
para as atividades de ensino e pesquisa, ou seja, a biblioteca universitária é a uni- 
dade organizacional (subsistema) dentro da instituição (universidade) que con- 
tém o núcleo do talento, da sabedoria e da percepção conceituai do processo de 
comunicação e transmissão do conhecimento. 

Entretanto, ainda há autores que abordam o posicionamento da biblioteca 
universitária de maneira reducionista, ao afirmar em que "a universidade coloca 
em lugar de destaque a biblioteca e enfatiza a importância de criar ou reforçar há- 
bitos de leitura, pesquisa e aprendizagem nas obras básicas dos respectivos cur- 
sos" (VARRIALE, 1987, p.60). Outros a referenciam como 'a enciclopédia do 
mundo moderno" e o "prédio mais importante do campus", reconhecendo, nesse 
sentido, que é o maior recurso de informações que a universidade pode oferecer 
à sua comunidade acadêmica (JULIATTO, 1988). 

A questão que permanece é: como promover a integração entre a universi- 
dade e a biblioteca universitária num contexto que aponta para a (des)integra- 
ção entre as partes? 

4.1 O contexto das bibliotecas universitárias 

Procurando passar da teoria à realidade, optamos por analizar o contexto 
das bibliotecas universitárias brasileiras a partir dos problemas que vêm enfren- 
tando, muitos dos quais podemos considerar como crônicos, haja vista sua recor- 
rência pelo menos nos últimos 20 anos. 

De acordo com MIRANDA (1980, p.l9) a maioria dos problemas relativos 
à administração e ao planejamento de bibliotecas universitárias decorre tanto do 
fato de a biblioteca universitária ser um fenômeno novo em nosso país, quanto 
da falta de seu reconhecimento como organização. 

Em 1974, foi realizado na Universidade de Brasília o Seminário para Estu- 
do dos Problemas de Administração e Funcionamento das Bibliotecas Universi- 
tárias, onde foram discutidos o papel da biblioteca universitária como instrumen- 
to da tecnologia educacional, sua posição na organização operacional da 
universidade, sua participação no sistema de informação científica e tecnológica 
e em outros sistemas de informação e recursos humanos (REVISTA..., 1975). 
Embora este seminário tenha ocorrido há quase 20 anos, os problemas discutidos 
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continuam ainda hoje em pauta nos debates ocorridos nos seminários nacionais 
de bibliotecas universitárias que ocorrem a cada dois anos. 

Grande parte dos problemas enfrentados refere-se à escassez de recursos fi- 
nanceiros, distanciamento dos bibliotecários dos programas globais das univer- 
sidades, falta de apoio para a tomada de decisão, pouco entrosamento dos biblio- 
tecários no processo acadêmico (MIRANDA, 1980 a, b). 

Ao elaborar uma visão panorâmica do planejamento de sistemas de biblio- 
tecas universitárias, SILVA (1981), identificou fatores que considerou inibidores 
do desenvolvimento sistemático, entre os quais destacamos: 
- isolamento das bibliotecas sem um maior entrosamento com a universidade; 
- falta de planejamento integrado aos planos da universidade, planos nacionais e 
setoriais; 
- ausência de regulamentos e regimentos que determinem a estrutura e compe- 
tência das bibliotecas; 
- carência de recursos materiais, humanos e financeiros; 
- falta de definição dos objetivos da biblioteca universitária. 

Dez anos mais tarde, MERCADANTE et al., (1990) afirmam que embora 
persistam muitos dos problemas identificados nas décadas de 70 e 80, houve mu- 
danças e progressos. Das evidências obtidas com a pesquisa sobre modelos orga- 
nizacionais de bibliotecas universitárias, destacamos; 
- a consolidação do modelo organizacional de sistema de bibliotecas; 
- a subordinação da maioria das bibliotecas universitárias, em termos hierárqui- 
cos, à alta administração das reitorias, entretanto, com baixa participação de di- 
retores em conselhos universitários; 
- a validade dos regimentos de bibliotecas apenas interna, sem explicitar suas 
atribuições, competência e representatividade. 

Além disso, poucas bibliotecas universitárias constituem unidades orça- 
mentárias e são consultadas quanto à distribuição de recursos para as bibliotecas 
setoriais. Assim, se por um lado houve mudanças estruturais, a estrutura sistemá- 
tica ainda apresenta-se mais formal do que real, ou seja, as bibliotecas continuam 
isoladas, sem espaço junto à alta administração e sem o pleno exercício de ge- 
renciamento administrativo e financeiro (MERCADANTE et al., 1990). 

Em síntese, pouca coisa mudou. 

4.2 O PNBU como fator de integração 

Após ampla consulta e participação das bibliotecas universitárias brasilei- 
ras, o I Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias foi aprovado pelo MEC em 
1986, ocasião em que o Ministério criou o Programa Nacional de Bibliotecas 
Universitárias - PNBU. Em 1990 o Programa foi institucionalizado sob a nova 
denominação de Programa Nacional de Bibliotecas de Instituições de Ensino Su- 
perior - PROBIB. 
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o I PNBU contemplou seis grandes áreas: 
- planejamento, 
- formação e desenvolvimento de coleções, 
- processamento técnico de documentos, 
- automação de bibliotecas, 
- usuários e serviços, 
- atividades cooperativas, sendo composto por 12 diretrizes e 46 ações, das quais 
11 diretrizes foram implementadas através da realização parcial ou total de 31 
ações (CHASTINET, 1990). 

Em 1990 foi elaborado o II PNBU que ampliou o número de diretrizes pa- 
ra 16 e aumentou a quantidade de ações para 84, com alterações substancias nas 
áreas de recursos humanos, recursos físicos, automação de bibliotecas, e usuários 
e serviços. 

O PNBU, enquanto planejamento "oficial", estruturado para fortalecer as 
bibliotecas universitárias do país deve ser encarado como um programa exito- 
so, tendo possibilitado o incremento de acervos através dos Programas PAP e 
BIBLIOS, que financiaram periódicos e livros para cursos de graduação, espe- 
cialmente em épocas de orçamentos escassos e de contingenciamento de recur- 
sos financeiros. Também estimulou a capacitação de profissionais através dos 
Cursos de Especialização para Bibliotecários de Instituições de Ensino Superior 
- CEBIES. 

Pode-se afirmar, sem dúvida, o êxito do PNBU ao colocar as bibliotecas 
universitárias em uma posição privilegiada dentro da estrutura organizacional do 
MEC, procurando dar condições para que as bibliotecas se posicionassem dentro 
de suas instituições, através de suas diretrizes e ações. 

Se, por um lado o PNBU contribuiu para o fortalecimento dos acervos e ca- 
pacitação de pessoal, por outro lado ele não possibilitou a integração das biblio- 
tecas universitárias com suas respectivas universidades, salvo raras exceções. 

GARCIA (1991) em uma consultoria de avaliação geral do PNBU, finan- 
ciada com recursos da FINEP, aponta esta situação ao afirmar que "as atividades 
de planejamento do PNBU implicaram em intensa atividade de articulação e 
coordenação nos níveis administrativo, político e técnico, com diferentes organi- 
zações. À exceção de algumas entidades e instituições, o ambiente de atuação do 
Programa, a começar pelo próprio MEC, instituições de ensino e bibliotecas po- 
de ser caracterizado como organizações lerdas, rigidificadas e rotinizadas. Esse 
aspecto foi percebido nas dificuldades de atingir determinados objetivos relacio- 
nados à normalização, à cooperação e à ação concertada entre as universidades e 
suas bibliotecas"(p.l9) . Continuando, ela coloca que "por outro lado, a par do 
discurso 'cooperativo técnico-profissional' observou-se por parte das instituições 
e bibliotecas um centramento muito grande em seus interesses estritos, traduzi- 
dos sempre em conseguir mais verbas do governo e em formas de atuação polí- 
tica individualista e corporativa" (p.l9). 
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Entretanto, ainda é possível resgatar a filosofia e a política de planejamen- 
to do PNBU, que , sob nosso ponto de vista, ainda deve ser considerado o ele- 
mento norteador das ações das bibliotecas universitárias brasileiras. 

4.3. O que ainda pode ser feito? 

As discussões e sugestões oriundas de diversos seminários e congressos 
propõem algumas ações que podem vir a ser implementadas pelas bibliotecas 
universitárias brasileiras, entre as quais destacamos: 

- uso correto das técnicas de marketing; 
- controle efetivo da produção bibliográfia das universidades; 
- conhecimento da comunidade acadêmica (estudo de usuários, de necessi- 

dades e demanda de informações); 
- criação de comitês de usuários; 
- prestação de serviços não convencionais (traduções, eventos culturais, 

etc.); 
- participação efetiva em programas e ações cooperativas; 
- aperfeiçoamento dos bibliotecários; 
- permanente avaliação das ações das bibliotecas universitárias; 
- compartilhamento de experiências (entre bibliotecas universitárias). 
É preciso que estas ações sejam implementadas de forma consciente e obje- 

tiva, pensando no retorno que esses mecanismos podem oferecer para terminar 
com o virtual isolamento das bibliotecas universitárias dentro da universidade. 

Assim, não adianta usar técnicas de marketing apenas para divulgar a bi- 
blioteca, mas trabalhar a divulgação como um elemento facilitador da integração 
biblioteca e comunidade acadêmica. 

Da mesma forma, o controle da produção bibliográfica não pode ser visto 
como um mecanismo usado apenas para gerar catálogos, mas como ação integra- 
dora entre o corpo docente, pesquisadores e bibliotecários, buscando o entrosa- 
mento e o apoio destes segmentos da universidade. 

Igualmente, de nada adianta realizar estudos de comunidade e estudos de 
usuários se os seus resultados não forem utilizados para adequar a biblioteca às 
suas necessidades, o que, conseqüentemente, irá despertá-los para a real impor- 
tância da biblioteca dentro da universidade. 

Os comitês de usuários devem contribuir de forma efetiva no processo de- 
cisório da bibliotecas e não apenas subscreverem documentos como forma de 
anuência a decisões previamente tomadas pelas equipes da biblioteca. (Por outro 
lado, é preciso atentar para que eles não se tomem os ditadores de regras!). 

A prestação de serviços não convencionais deve ser implementada de acor- 
do com as reais necessidades da comunidade e não apenas como forma de atrair 
prováveis usuários. 

296 



A participação em programas cooperativos é fundamental, desde que o sen- 
tido de cooperação seja entendido da mesma forma entre os participantes, tendo 
em vista a soma de esforços. 

Também o aperfeiçoamento dos bibliotecários deve ser contínuo, porém en- 
gajado no desempenho de suas atividades, de forma que sua qualificação seja 
adequada às suas exigências de trabalho. 

A permanente avaliação das ações das bibliotecas universitárias deve obje- 
tivar o uso de seus resultados como forma de orientar o planejamento de ações 
futuras, em consonância com os objetivos da universidade. 

Por fim, como em qualquer atividade, o compartilhamento de experiências 
deve ser visto como um recurso a ser utilizado pelas bibliotecas universitárias 
que pretendem desenvolver atividades e serviços já existentes em outras institui- 
ções, como forma de conhecer as implicações para sua consecução, abreviando 
etapas, sem, no entanto, compremeter seus resultados. 

Estas ações, ainda que representem um mínimo dentro de um universo de 
opções, pode e, porquê não, devem ser analisadas com maior atenção quando se 
pensar em estreitar as relações entre bibliotecas e universidades. 

5 CONCLUSÕES 

A época é de crise econômica, política, moral e ética, que, em maior ou menor 
escala, afeta as universidades e, conseqüentemente, as bibliotecas universitárias. 

De nada adianta reconhecer que não se pode pensar em ações isoladas; que 
é preciso integrar pesquisadores, bibliotecários e administradores; que os objeti- 
vos da biblioteca universitária devem estar consoantes com os da universidade, 
enfim, que a integração é necessária. É preciso agir de forma objetiva e conse- 
qüente para viabilizar a solução dos problemas que vêm impedindo a efetiva in- 
tegração entre a universidade e a sua biblioteca. Com o pontecial de nossas bi- 
bliotecas universitárias, com nossos recursos humanos podemos complementar 
ações e diretrizes ainda não implementadas e consolidar, definitivamente, a ne- 
cessária integração que tanto evocamos. 

É bom (re)lembrar que ainda temos o PNBU, que, em última essência so- 
mos nós, o qual se constitui como um importante caminho para o trabalho con- 
junto entre as bibliotecas e suas universidades, consolidando o sistema nacional 
de bibliotecas universitárias. 

ABSTRACT 

This paper discusses the integration between university and academicy li- 
brary from the concepts of university, academic library and integration. Points 
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out ideas discussed on previous seminars of academic libraries and makes some 
comments on it. Emphasizes the role of PNBU in the matter of integration. Con- 
cludes that the integration depends on us - academic librarians - and suggests the 
adoption of PNBU as the proper way. 
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RESUMO 

Analisa o papel da biblioteca universitária na ambientação interdisciplinar 
da universidade, identificando-a como locus de gerenciamento de informações. 
Indica a utilização de fontes de informações institucionais para planejamento da 
formação do acervo e disseminação seletiva da informação. 

Palavras-chave: Disseminação seletiva da informação; Bibliotecas universitá- 
rias; Fontes de informação; Planejamento bibliotecário. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história da universidade brasileira é recente, conta com pouco mais de 
meio século, onde sua constituição se realizou via decreto presidencial, que ob- 
jetivou a união de diferentes faculdades isoladas que tinham como finalidade 
maior a formação profissional stricto sensu, ou seja, ocupavam-se estritamente 
com a formação específica do profissional. 

Assim, os conteúdos programáticos eram pensados e elaborados tendo co- 
mo ponto focai a profissão em si, em sua dimensão do fazer profissional. 

Indubitavelmente, esta particularidade das faculdades brasileiras tendeu a 
se reproduzir na recém formada universidade, que agregou em sua estrutura uni- 
dades isoladas que continuaram pensando de forma separada a formação profis- 
sional, sem um projeto universitário mais amplo. 

Desta forma, detinham maior peso de barganha nas universidades as unida- 
des internas que possuíam um maior status social, obtendo com isto maior quan- 
tidade de recursos devido ao prestígio que possuíam. 

É a partir da década de sessenta, que encontramos a legislação que define 
sobre a atual organização funcional da universidade brasileira, onde determina 
que " O Departamento será a menor fração da estrutura universitária para todos 
os efeitos de organização administrativa, didático-científico e de distribuição de 
pessoal e compreenderá disciplinas afins."' 

Esta forma de fragmentação funcional da universidade, tende a se realizar 
em sua essência, na medida em que reitera a fragmentação do próprio conteúdo 
formativo, ou seja, as informações necessárias ao processo de formação profis- 
sional são tratados de forma isolada, impedindo um processo integral na consti- 
tuição do profissional, como também da construção do conhecimento. 

A fragmentação funcional e o isolamento com que são tratados os conteú- 
dos formativos e as pesquisas, reproduzem-se no cotidiano universitário em to- 
das as suas atividades, impedindo concretamente a perspectiva de convivência 
acadêmica interdisciplinar como projeto universitário. 

Diante deste panorama, devemos refletir que papel a biblioteca universitá- 
ria deve exercer para contribuir na construção de um ambiente de convivência in- 
terdisciplinar na universidade. 

Entendendo a biblioteca universitária enquanto um espaço singular dentro 
da estrutura universitária, devemos compreendê-la como um locus de gerencia- 
mento de informações, imprescindível para a oxigenação do próprio ambiente 
a que faz parte. 

"A biblioteconomia tem por objeto de estudo a estrutura e o funcionamen- 
to do sistema que tem confiado o recolher e por em relação uns produtos inte- 

^ LEI 5.540, de 28/11/1968, Art. 12, § 3° In: CARVALHO, Guido Ivan de. Ensino superior: legislação e jurisprudência, 
v.l. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1975. p.86 
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lectuais e informação de uns homens, com a necessidade intelectual e de infor- 
mação de outros, em geral estão longe no tempo e no espaço"^ 

O gerenciamento de informações a qual a biblioteca universitária deve de- 
senvolver, põe em relação no tempo e no espaço tanto as produções intelectuais 
quanto os indivíduos que buscam e produzem o conhecimento, ou seja, ao geren- 
ciar as informações produzidas, a biblioteca universitária tem como atributo a or- 
ganização de um ambiente de socialização de informações. 

Neste sentido, a biblioteca confronta-se com o gerenciamento de três ele- 
mentos fundantes na prestação de seus serviços. Estes três elementos fundantes 
estão presentes no ambiente universitário, constituindo-o: 

a) demandas de informação; 
b) fontes de informação; 
c) disseminação da informação. 

2 DEMANDAS DE INFORMAÇÃO 

A biblioteca universitária tem por finalidade atender às necessidades de sua 
clientela. Sendo uma interna, formada por seu corpo acadêmico e outra externa, 
composta pela sociedade que lhe demanda informações. 

É na relação de convivência entre estes clientes, realizada no ensino, na pes- 
quisa e na extensão que brotam as necessidades de busca de informações que 
atendam aos interesses e questionamentos que fazem parte do processo ensi- 
no/pesquisa/extensão. 

A processualização desta relação na busca do conhecimento e da formação 
profissional com qualidade, implica na existência de um espaço singular que se 
constitua num suporte das informações demandadas neste processo. 

3 FONTES DE INFORMAÇÃO 

A universidade em si é uma fonte de informação por excelência, na medi- 
da em que produz e reproduz informações que atendem às necessidades de ensi- 
no, pesquisa e extensão. 

As fontes de informações são de diversos níveis, compreendendo as fontes 
documentais (acervo da biblioteca, catálogos de teses, ementários e programas 
das disciplinas, projetos e relatórios de pesquisa, cadastros e outros) e os indiví- 
duos como fonte de informações. 

' SERRAI, Alfredo. Biblioteconomia come scienza: introduzione ai probleme e alia melcxiologia. Firenze: L.S. Oslchki, 
1973. p.2. 
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Particularmente as fontes de informações compreendidas pelos indivíduos, 
podem ser consideradas a fonte mais singular da universidade, pela sua proprie- 
dade de vitalização da mesma, na medida em que é constituída por aqueles que 
compõem o corpo acadêmico em constante processo de elaboração e produção 
do conhecimento técnico científico. 

4 DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

O gerenciamento das informações não compreende uma condição passiva 
da biblioteca universitária que não deve organizar os seus serviços numa condi- 
ção de espectadora da vida acadêmica, atendendo as necessidades somente no 
momento em que é solicitada. 

Sua missão precípua não permite que a biblioteca universitária fique numa 
condição passiva frente às necessidades emergentes e constantes que o ambiente 
universitário constrói, exigindo que a mesma assuma uma postura de maior ou- 
sadia frente às demandas das atividades desenvolvidas numa universidade. 

Analisadas, avaliadas e refletidas a demanda e fontes de informação, a bi- 
blioteca universitária deve voltar sua atenção para o processo de disseminação da 
informação como um ponto focai do espaço de gerenciamento de informações. 

5 BASES INFORMACIONAIS 

Sendo a biblioteca universitária um locus de gerenciamento de informações, 
cabe a ela a execução de alguns serviços peculiares que garantam a excelência 
desse sistema. 

A universidade possui uma série de instrumentos que expressam a deman- 
da informacional da instituição, tais como as listas de ofertas de disciplinas, os 
currículos dos cursos de gradução e pós-graduação, os projetos e relatórios de 
pesquisa e de extensão e outros. 

Estes instrumentos deverão ser compartilhados entre os diversos setores que 
originam os mesmos e a biblioteca central, através do esforço conjunto de otimi- 
zação da estrutura e utilização destes. 

Cabe à biblioteca otimizar estes instrumentos já existentes no ambiente uni- 
versitário, assim sendo, precisa construir um instrumental tecnológico que geren- 
cie estas informações de forma dinâmica e ágil. 

Este instrumental compreende a construção de um aparato tecnológico que 
viabilize a integração e a veiculação destas informações como fonte ininterrupta 
de informações para a sua clientela. 

Dentre estes instrumentos podemos citar: 
a) cadastro das disciplinas dos cursos de graduação e pós graduação; 
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b) cadastro dos projetos de pesquisa e de extensão; 
c) cadastro do corpo docente; 
d) cadastro das publicações técnico-científicas dos docentes. 
Estes instrumentos permitem a definição dos termos de indexação, organi- 

zando um padrão de uso para ser utilizado pelos sistemas de informação, consti- 
tuindo-se desta forma, num processo integrativo para o acesso das diversas infor- 
mações, através de um marco de referência principal que será gerenciado pela 
biblioteca universitária. 

5.1 Cadastro das disciplinas 

O cadastro da disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação deve ser 
construído a partir das resoluções que instituem os currículos plenos de gradua- 
ção e de pós graduação, do ementário das mesmas e da lista de oferta das disci- 
plinas dos referidos cursos. 

Com a análise destes documentos, têm-se as definições temáticas das de- 
mandas das disciplinas, assim como a demanda quantitativa de aluno por disci- 
plina, permitindo que se possa planejar o desenvolvimento da coleção da biblio- 
teca de acordo com a real necessidade da clientela. 

5.2 Cadastro dos projetos de pesquisa e de extensão 

A construção do cadastro dos projetos de pesquisa e de extensão se realiza- 
rá a partir dos projetos e relatórios de pesquisa e extensão desenvolvidos pela 
universidade. 

A análise do mesmo implica na definição das temáticas abordadas pelos 
projetos, permitindo que se organize a produção de conhecimento nas áreas te- 
máticas constituídas. 

5.3 Cadastro do corpo docente 

A otimização e análise deste cadastro permitirá uma comunicação direta 
com o corpo docente da instituição universitária e a conseqüente definição das 
áreas de especialidades dos mesmos, constituindo-se desta forma em fontes vi- 
vas de informação. 

Esse cadastro permite que a instituição usufrua do mesmo nos momentos de 
demanda de pessoal qualificado para pareceres e consultorias especializadas, 
composição de bancas examinadoras, corpos editoriais e outros. 

5.4 Cadastro das publicações técnico-científicas dos docentes 

O cadastro das publicações não limita-se a constituir-se na memória da produ- 
ção dos docentes universitários, mas pretende também organizar o marco referen- 
cial das áreas temáticas produzidas, estudadas e sistematizadas no meio acadêmico. 
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6 CONCLUSÃO 

Com estas reflexões levantadas acima, pretendemos colaborar na discussão 
e contribuir na busca de estratégias de integração e compartilhamento dos servi- 
ços da biblioteca universitária no ambiente acadêmico, conforme nos é proposto 
pelo temário central deste evento. 

Trata-se de uma questão ampla que merece aprofundamento posterior e que 
perpassa a quase totalidade dos sub-temas deste seminário. 

Reiteramos, no entanto, o papel incisivo que a biblioteca universitária pode 
vir a ter na construção de um espaço de socialização de informações, que indu- 
bitávelmente constituirá em uma base concreta para a redefinição da forma co- 
mo as informações são utilizadas no meio acadêmico e que ainda não consegue 
ter pleno uso por todos. 

Assim sendo, acreditamos que a biblioteca universitária pode contribuir no 
processo de oxigenação das vias de veiculação das informações que são produ- 
zidas, demandadas e sistematizadas pela comunidade acadêmica. 
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RESUMO 

Relato de experiência de implantação de um Plano de Gestão de Qualidade 
na Rede de Bibliotecas da UNESP como parte da política da Universidade, refle- 
tindo novos sistemas de valores e buscando obter o envolvimento e ação plane- 
jada em todos os níveis funcionais com o objetivo de atender às necessidades e 
interesses dos clientes internos e externos. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Gestão de qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo propõe-se a relatar a experiência de implantação de um Plano de 
Gestão de Qualidade na rede de 24 (vinte e quatro) bibliotecas localizadas nos 
campus da UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 
distribuídas no interior do Estado de São Paulo, conforme mapa descritivo (Ane- 
xo I). 

O Plano de Gestão de Qualidade, elaborado pela Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas (CGB) juntamente com a Vice-Reitoria da UNESP, nasceu com a ve- 
rificação da necessidade de melhorar a qualidade dos acervos e produtos, dos re- 
cursos humanos, da infra-estrutura do universo formado pela rede de bibliotecas, 
da previsão e do provimento de recursos e dos conseqüentes procedimentos para 
consegui-los junto aos órgãos competentes, internos e externos. 

Desenvolvido desde março de 1993, tem como objetivo geral a criação de 
um sistema de informação voltado para a gestão qualitativa de serviços e produ- 
tos que possibilitem aos usuários das bibliotecas o acesso a informações relevan- 
tes e atualizadas a nível local, nacional e internacional. 

São seus objetivos específicos: a) identificar, definir e executar os proces- 
sos operacionais adequados; b) formar equipes multifuncionais e integradas com 
as diferentes Unidades e com a CGB para fazer análises e encontrar soluções de 
problemas pertinentes à área de atuação e que interferem na qualidade desejada 
dos serviços e produtos oferecidos; e c) promover a adequação da rede à interli- 
gação das bibliotecas entre si e aos sistemas nacionais e internacionais. 

2 RESUMO HISTÓRICO 

Em 1976, quando se criou a UNESP, instalou-se também sua Biblioteca 
Central com sede na cidade de Marília (SP). Subordinava-se diretamente ao Rei- 
tor, com a direção vinculada à estrutura administrativa da Reitoria. Norteava-se, 
a Biblioteca Central, pela finalidade de coordenar os recursos disponíveis no sen- 
tido de propiciar o uso do acervo bibliográfico da rede pelo maior número pos- 
sível de usuários. E tinha como objetivos: a) servir de apoio aos programas de 
ensino e pesquisa da Universidade; b) oferecer colaboração técnico-científica às 
Unidades por meio de rede de informações; e c) prestar, mediante convênios, as- 
sistência a instituições públicas ou privadas. 

No decorrer dos anos, a Biblioteca Central sofreu várias mudanças adminis- 
trativas e passou por avaliações diagnósticas que detectaram a necessidade de as 
bibliotecas não apenas se identificarem com o sistema, mas, principalmente, de 
adotarem uma política de atuação mais orientada para a melhoria da prestação de 
serviços aos usuários. Levando em conta essa necessidade e sensível à importân- 
cia das bibliotecas como instituição de apoio ao ensino e à pesquisa, a Reitoria 
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incluiu o item "Biblioteca" em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 
criando, em fevereiro de 1990, uma comissão com o objetivo de realizar estudos 
sobre a situação e de oferecer subsídios para modificações na estrutura e no fun- 
cionamento da rede.Surgia, assim, o "Projeto Biblioteca" cujas propostas de ação 
começaram a concretizar-se somente em maio de 1991 com a transferência da 
CGB para a cidade de São Paulo, onde se localiza a sede da Reitoria. 

Outro marco importante no quadro evolutivo da rede foi a realização do I 
Encontro de Avaliação da Rede de Bibliotecas da UNESP*, realizado em no- 
vembro de 1992. Incentivado e apoiado pela Coordenação da CGB, esse evento 
apresentou resultados que serviram como parâmetros para as ações futuras, in- 
clusive a da elaboração do Pré-Projeto de Planejamento para uma Gestão de 
Qualidade junto à Rede (1993), num trabalho da Vice-Reitoria e da CGB. 

Graças a esse trabalho foi possível a tomada de decisão de implantar, de 
modo formal, um plano de gestão de qualidade em um sistema público de infor- 
mação - Rede de Bibliotecas da UNESP - como parte da política da Universida- 
de, a qualidade desse sistema tornou-se meta da alta administração institucional, 
refletindo novos sistemas de valores e buscando obter o envolvimento e a ação 
planejada em todos os níveis funcionais. 

3 ESTRUTURA DO PLANO DE GESTÃO DE QUALIDADE 

O Plano de Gestão de qualidade elaborado para a Rede de Bibliotecas da 
UNESP compõe-se de 5 (cinco) programas, cada um dos quais aglutina projetos 
e sub-projetos. Uns e outros estão indicados a seguir, de maneira sintética. 

3.1 Programa de Acervos 

Este programa abrange 3 (três) grandes projetos: Livros e Materiais Espe- 
ciais, Periódicos e Bases de Dados em CD-ROM e disquetes. 

O primeiro deles. Livros e Materiais Especiais, apóia-se em quatro linhas, 
a começar pelo estabelecimento de uma política de aquisição de livros com base 
na definição de critérios para distribuição de verbas por Unidades, Áreas de co- 
nhecimento e cursos de graduação e de pós-graduação. Ocupa-se da aquisição 
de obras de referência e coleções clássicas, da recuperação e conservação dos 
acervos, do descarte e da transferência destes. 

O segundo projeto Periódicos, trata da definição de uma política de desen- 
volvimento de coleções, bem como das formas e instrumentos de descentraliza- 
ção do intercâmbio. O terceiro. Bases de Dados em CD-ROM e Disquetes tem 

* SILVA, Valéria Assumpçâo Pereira da, coord. Relatório do / Encontro de Avaliação da Rede de Bibliotecas da UNESP. 
São Paulo, 1992. (datilografado) 
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como objetivo: equipar e manter as bibliotecas da Rede com obras de referência 
em CD-ROM para focilitar o acesso à informação técnico-científica produzida 
em âmbito nacional e internacional, economizando tempo e reduzindo o esforço 
de seleção e busca de dados. 

3.2 Programa de Serviços e Produtos 

Com sete projetos, este programa visa à melhoria da qualidade de serviços 
e produtos oferecidos pelas bibliotecas da rede. Alguns destes projetos se articu- 
lam diretamente com os usuários, outros se voltam mais para o acervo e outros 
para os instrumentos estruturais da rede. São eles: Empréstimos entre Bibliote- 
cas, Comutação Bibliográfica, Assessoria à Editora UNESP, Falhas nas Cole- 
ções de Periódicos, Obras Raras, Acesso on-line a Bancos de Dados Nacionais 
e Internacionais, Automação de Bibliotecas da UNESP. Cada um desses proje- 
tos se caracteriza por objetos específicos. 

O projeto Empréstimo entre Bibliotecas busca evitar a aquisição de material 
bibliográfico em duplicata, ao mesmo tempo que possibilita o acesso a mais infor- 
mações por um maior número de usuários, informações essas disponíveis apenas 
em unidades distantes dos locais de trabalho. Por outro lado, o projeto trabalha 
com idéia de se incentivar e consolidar uma cultura de cooperação e de integração. 

O projeto de Comutação Bibliográfica surgiu da necessidade de se enfren- 
tar os altos custos de manutenção e atualização dos acervos e serviços agravados 
com a constante redução de recursos orçamentários. Visa, antes de tudo, a agili- 
zar os serviços de comutação e a torná-los mais eficientes, valendo-se de proce- 
dimentos que estimulam os usuários a agir de modo mais seletivo em suas soli- 
citações. 

A Assessoria à Editora UNESP constitui projeto de apoio e orientação. 
Tem como finalidade a elaboração de manuais e normas que possam ser utiliza- 
dos por pesquisadores, docentes, alunos de pós-graduação e bibliotecários, no re- 
finamento técnico de citações, notas e referências bibliográficas. 

Identificar as falhas nas coleções e encontrar soluções para preencher as la- 
cunas, este é o objetivo do projeto Falhas nas Coleções de Periódicos. Comple- 
mentariamente, se pretende determinar a situação das coleções em função das ne- 
cessidades e demandas da comunidade. 

O projeto Obras Raras busca dar tratamento adequado ao acervo disperso 
de documentos raros presentes nas bibliotecas da Rede UNESP. Define a políti- 
ca e a coordenação de ações que têm como objetivo identificar, preservar e di- 
vulgar esse acervo, bem como orientar sobre os procedimentos técnicos necessá- 
rios à organização, catalogação, restauração e encadernação de obras raras 
existentes. 

O Acesso on-line a Bancos de Dados Nacionais e Internacionais propõe-se 
a tornar possível a atualização, a rapidez de acesso e a abrangência maior de in- 
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formações. Busca, para isso, configurar uma política de acesso on-line a dados 
remotos, nacionais e internacionais. 

Finalmente, fechando o programa, está o projeto Automação de Bibliotecas 
da UNESP. Seu objetivo principal é o de criar condições para aumentar a eficiên- 
cia das bibliotecas da Rede, informatizando funções e rotinas de modo a maxi- 
mizar o uso do acervo, a otimizar recursos e a possibilitar aos usuários a função 
das vantagens oferecidas pelas denominadas bibliotecas virtuais ou bibliotecas 
sem paredes por meio de ligação com redes nacionais e internacionais. 

3.3 Programa de Recursos Humanos 

Três projetos formam este programa: o de Reestruturação da Coordenado- 
ria Geral de Bibliotecas, o de Treinamento de Equipes Multifuncionais e o de 
Treinamento de Recursos Humanos da Rede. 

O primeiro procura rever a estrutura e a função da Coordenadoria Geral de 
Bibliotecas da UNESP, que passou a ser entendida como órgão responsável pela 
proposta de políticas compatíveis com o planejamento estratégico da Universi- 
dade e, portanto, como coordenador do desenvolvimento das atividades da rede 
de bibliotecas e do seu funcionamento sistêmico. 

O segundo, dirigido ao treinamento de equipes multifuncionais capacitadas 
para atuarem junto às chefias, divulgando ações e oferecendo orientações, tem 
como objetivos principais: a) a integração dos participantes ao ambiente de tra- 
balho e às atividades do Plano de Gestão de Qualidade; b) o oferecimento de sub- 
sídios teóricos e práticos para a implantação da gestão de qualidade; c) elabora- 
ção de programas de interação e desempenho de funções de gerenciamento. 

O terceiro visa ao aperfeiçoamento de todos os recursos humanos existen- 
tes na Rede; tendo como ideal a formação de novas posturas em relação à quali- 
dade de serviços, busca desenvolver habilidades e competências por meio da as- 
similação e domínio de conceitos e técnicas adequados ao processo de 
planejamento e execução dos projetos. 

3.4 Programa de Infra-Estrutura Fisíca 

Compõe-se de dois projetos, os maiores de todo o Plano de Gestão de Qua- 
lidade, se levarmos em conta o volume dos recursos financeiros: 

a) o de Construção e Reforma de Prédios para as Bibliotecas da Rede 
UNESP e 

b) o de Equipamentos e Mobiliários. Consta do primeiro a reforma dos pré- 
dios já construídos como bibliotecas, e a construção de bibliotecas novas naque- 
las unidades onde os ambientes eram adaptações; devem ser construídos 8 (oito) 
prédios novos e 4 (quatro) reformados. 

O projeto de Equipamentos e Mobiliários visa a propiciar melhor adequação 
das instalações com provisão de materiais de multimeios e tecnologia moderna. 
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3.5 Programa do Grupo de Informações Documentárias - Reitoria 

Os três projetos deste programa relacionam-se com as atividades do Grupo 
de Informações Documentárias da Reitoria da UNESP. Um deles, o de Acervo Bi- 
bliográfico diz respeito ao que constitui a biblioteca da Reitoria e contempla a 
manutenção e melhoria do acervo em função de servir a estrutura administrativa. 

Outro, o de Legislação, visa à recuperação e disseminação das informações 
jurídicas de interesse da Universidade. O terceiro, o de Videoteca ocupa-se da 
manutenção e ampliação do Banco de Vídeos da UNESP e das formas de sua uti- 
lização pelas Unidades Universitárias. 

4 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE QUALIDADE 

A Gestão de Qualidade na Rede de Bibliotecas da UNESP foi planejada a 
partir de um diagnóstico sobre a cultura do sistema no contexto da Universida- 
de. Foram então apontados os problemas e as soluções eficazes para as mudan- 
ças necessárias, bem como identificadas as potencialidades a serem exploradas, 
fatores inibidores e desafios a serem enfrentados. 

Um aspecto importante a ser ressaltado: as atividades desenvolvidas nas bi- 
bliotecas pertencem ao setor de serviços, tendo-se procurado considerar as suas 
características básicas para o planejamento das ações a serem desenvolvidas a 
curto, médio e longo prazos. 

Entretanto, convém lembrar também que , neste plano, não se adotou ainda 
o conceito de Qualidade Total, pois isto requer o envolvimento de toda a Univer- 
sidade. Pretende-se dirigir esforços para se alcançar a qualidade intrínseca do 
produto, do custo, do atendimento, da motivação da equipe de bibliotecários e do 
pessoal de apoio e da segurança e satisfação das necessidade dos usuários. 

As etapas de implantação encontram-se no Quadro I, (Anexo II). 

4.1 Ações Concretizadas 

Neste dois últimos anos, em função das avaliações diagnosticas da situação 
das bibliotecas e do estabelecimento da política de Gestão de Qualidade a ser 
adotada como modelo de Rede de Bibliotecas e a aprovação do pré-projeto ela- 
borado pela Reitoria, foi designada uma Comissão Assessora (Alta Gerência). 
Esta Comissão Assessora instituiu o Núcleo de Gestão e os Sub-Núcleos de Ges- 
tão (Equipe Multifuncional). 

Foram concretizadas várias ações previstas nos programas já referidos. 
Dentre elas destacamos: 

1) No programa de acervos: a realização de estudos para definição de crité- 
rios para distribuição de recursos para aquisição de livros; a aquisição de obras 
de referência disponíveis em CD-ROM; a manutenção das asssinaturas de pu- 
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blicações periódicas estrangeiras e nacionais e a aquisição, em 1993, de 680 
títulos novos estrangeiros sem duplicação e, em 1994, de 286 títulos novos; a 
aquisição de periódicos de referência (abstracts, índices etc.); a implantação 
do estudo de avaliação do uso de periódicos, com a utilização do software 
BIAP, desenvolvido pela equipe da Assessoria da Informática da UNESP. 
2) No programa de serviços e produtos: a descentralização da aquisição de 
material bibliográfico; a descentralização dos serviços de comutação biblio- 
gráfica; a definição de uma política de atuação no serviço de empréstimo 
entre bibliotecas ; a elaboração de normas para publicações da UNESP. 
3) No programa de recursos humanos: a reformulação da estrutura organi- 
zacional das bibliotecas do sistema e da Coordenadoria Geral de Bibliote- 
cas por meio de novo organograma para Rede e aumento do quadro de fun- 
cionários; treinamento voltado para o aprimoramento e desenvolvimento 
dos bibliotecários e pessoal de apoio. 
4) No programa de infra-estrutura física: início de construção dos prédios 
das bibliotecas do Instituto de Química de Araraquara, da Faculdade de En- 
genharia de Ilha Solteira, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
de Jaboticabal, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de São 
José do Rio Preto; reforma das bibliotecas do campus de Bauru e do cam- 
pus de Marília; a aquisição de equipamentos reprográficos; instalação de 
um microcomputador e um CD-DRIVE em cada biblioteca. 

4.2 Ações a serem concretizadas 

De acordo com as metas estabelecidas faltam concretizar-se as seguintes 
ações: automação das bibliotecas da rede; acesso on-line a bases de dados nacio- 
nais e internacionais; construção de bibliotecas (Instituto de Biociências Institu- 
to de Geociência e Ciências Exatas de Rio Claro, Guaratinguetá, São José dos 
Campos, Araçatuba, Botucatu); reforma de bibliotecas (Franca); recuperação e 
conservação de acervos; descarte e transferência de acervos; descentralização do 
intercâmbio; complementação de falhas nas coleções de publicações periódicas; 
identificação e organização do acervo de obras raras; programa do Grupo de In- 
formações Documentárias. 

5 CONCLUSÃO 

A implantação do Plano de Gestão de Qualidade na Rede de Bibliotecas da 
UNESP, em seus três níveis estratégico, tático e operacional, tem ocorrido de for- 
ma sistemática e com boa receptividade por parte das bibliotecas. 

Considerando ser esta uma experiência inédita, no Brasil, em sistemas de 
informação acadêmicos e públicos, certamente que inúmeras dificuldades têm se 
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apresentado para o desenvolvimento do projeto, requerendo constantes ajustes. 

Dentre essas dificuldades, pode-se ressaltar: 

a) resistência às mudanças: uma das principais barreiras à implantação de 

um programa de gestão de qualidade e que somente mediante um processo 

educativo serão obtidas as posturas comportamentais adequadas; 

b) liberação de recursos: fator preponderante em uma economia instável co- 

mo a do nosso país, onde existe uma grande dependência de sistemas buro- 

cratizados em demasia, em especial os processos licitatórios; 

c) cultura da universidade: tendo em vista que os administradores ainda 

possuem uma visão bastante tradicional das bibliotecas, distanciada de sua 

verdadeira posição-interface com usuários para a consecução dos objetivos 

de ensino, pesquisa e extensão; 
d) recursos humanos: sendo esta uma das principais situações adversas en- 

contradas, uma vez que o trabalho centrado em equipe é um processo rela- 

tivamente novo no âmbito das organizações e os profissionais da informa- 

ção não estão preparados para enfrentar esse desafio. Em particular, a 

necessidade de prover a rede com um quadro de recursos humanos em nú- 
mero suficiente e devidamente capacitado ao gerenciamento das bibliotecas 
nos novos modelos de processos/atividades, é marcante neste contexto. 

ABSTRACT 

Describes the experience of the Quality Management in the UNESP libra- 

ries network as a part of the University's policy reflecting new values systems 

and looking for the envolvement and planning action in all functional levels with 

the goal to attend the needs and interests of external and internal users. 

Key words: University libraries; Quality management. 
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ANEXO 2 
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Elaboração e Aprovação 
do Pré-Projeto de GT 

Criação de Comissão Assessora 
(Alta Gerêrncia) 

Criação de Núcleo e Sub-Núcleos 
de Gestão (Equipe Multifuncional) 

Treinamento da Equipe 
Multifuncional em GT 
 r 

Método Gerencial/ Ciclo PDCA 

Análise dos Programas/Projetos de 
GT e Proposta de ações 

Definição de Módulos de Treina- 
mento para a Rede de Bibliotecas 

Treinamento dos Recursos 
Humanos da Rede 

Desenvolvimento dos Programas e 
Projetos Propostos 

Garantia da qualidade dos 
Processos/Produtos (a ser obtida) 
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COMUNICAÇÃO INFORMAL DO CORPO DOCENTE DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Maria das Graças Targino 
Professora Adjunta IV de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí 

Mestra em Biblioteconomia e Documentação 

Antonio Teixeira de Barros 
Mestrando em Comunicação Social na Universidade de Brasília 

Oficial de Chancelaria - Serviço Diplomático Brasileiro, Centro de Documentação 

RESUMO 

Considerando-se o compromisso do professor universitário com a geração e 
difusão do conhecimento científico, objetiva-se analisar o processo de comunica- 
ção informal entre os docentes da "Universidade Federal do Piauí (UFPI)". Isto 
porque acredita-se que a maioria desses docentes prioriza seu processo anterior 
de ensino formal, em detrimento da educação continuada, o que lhes impossibili- 
ta a associação entre os diversos acontecimentos mundiais e o avanço do seu ra- 
mo específico do saber, comprometendo o crescimento intelectual de toda a co- 
munidade acadêmica e a divulgação da ciência. Para tanto, aplicou-se, em março 
de 1994, questionário misto a 200 (20%) dos professores, independente de sua 
área de atuação, para análise de pontos básicos: hábitos de obtenção de informa- 
ção; influência recebida por profissionais, associações científicas e publicações; 
hábitos de uso e freqüência a bibliotecas e centros de documentação; procedimen- 
tos sistemáticos para elaboração das bibliografias indicadas ao corpo discente. 

Palavras-chave: Comunicação informal; Comunicação científica. 
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A COMUNICAÇÃO VISUAL COMO FATOR DE QUALIDADE 

EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: 

uma experiência na Universidade de São Paulo 

Regina Célia Baptista Belluzzo 
Diretora Técnica do Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo 

Eliane Falcão Tuler Xavier 
Chefe Técnica do Serviço de Documentação e Divulgação da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo 

Flávio Seiji Akiyoshi 
Comunicador Visual e Estagiário do Serviço de Biblioteca e Documentação da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Relato de experiência da implantação de um sistema de sinalização plane- 
jada no Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Odontologia de 
Bauru, da Universidade de São Paulo, por meio de siglas e pictogramas com 
apoio verbal. Enfatiza-se a importância da comunicação visual como parte inte- 
grante do Serviço de Referência e Informação em Bibliotecas Universitárias, res- 
saltando-a como fator de qualidade no oferecimento de melhor interação entre o 
Sistema de Informação e a comunidade acadêmica. 

Palavras-chave: Comunicação visual; Bibliotecas universitárias. 
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A GESTÃO DE QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: relato de caso na UNESP 

Valéria de Assumpção Pereira Silva 
Diretor Técnico de Serviço - Serviço de Biblioteca e Documentação - Campus de 

Araraquara - Instituto de Química - UNESP 

Mareia Cortese Barreto 
Diretor Técnico de Serviço - Serviço de Biblioteca e Documentação - Campus de 

Araraquara - Faculdade de Ciências e Letras - UNESP 

Regina Célia Baptista Belluzzo 
Docente do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia e Ciências de 

Marília - UNESP 

RESUMO 

Descrição dos passos que orientaram a implantação do programa de gestão 
de qualidade dos produtos e serviços na rede de Bibliotecas da UNESP. A abor- 
dagem neste relato é especialmente voltada para o Serviço de Referência e Infor- 
mação em seus diversos aspectos: conceituação, linhas de atuação e avaliação de 
qualidade. Delineou-se, também, a metodologia de trabalho adotada para a im- 
plantação deste programa, bem como, os resultados preliminares já estabelecidos. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Gestão de qualidade; Serviço de re- 
ferência e informação. 
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PROJETO 
"BIBLIOTECA ÀS 11:00h" 

Cláudia Oliveira de Moura Bueno 
Bibliotecária, Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG 

Maria Risoleta Carneiro Lôbo 
Bibliotecária da Biblioteca Central da UFG 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho "Projeto Biblioteca às 11 ;00h" é integrar a comu- 
nidade em geral às atividades artísticas e culturais promovidas pela Biblioteca 
Universitária. 

Palavras-chave: Bibliotecas - Programas culturais; Bibliotecas e lazer. 
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o SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: caminhos para a integração 

Dolores Rodriguez Perez 
Coordenadora da Biblioteca Central 
Sistema de Bibliotecas e Informação 

SIBI/UFRJ 

RESUMO 

Apresenta o percurso das bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Ja- 
neiro na criação do Sistema de Bibliotecas e Informação - SIBI/ UFRJ. Descre- 
ve os mecanismos utilizados pelo SIBI/UFRJ no relacionamento com o seu meio 
ambiente interno/organizacional e externo/ específico. Relata os resultados obti- 
dos dessa integração. 

Palavras-chave: Biblioteca universitária - Meio-ambiente; Biblioteca universi- 
tária - Sistema; UFRJ. Sistema de bibliotecas. 

321 



VISITA ORIENTADA AOS ALUNOS INGRESSANTES DE 

GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA, 1994: relato de experiência 

Rosa Tereza Tierno Plaza 
Diretora do Serviço de Biblioteca do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo 

Érica Beatriz P.M. de Oliveira 
Chefe da Seção de Publicações e Divulgação do Serviço de Biblioteca do 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Relata a visita orientada realizada no Serviço de Biblioteca do Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo aos alunos ingressantes no curso de 
graduação em Geologia em 1994. Descreve a metodologia utilizada e analisa 
os resultados obtidos. Sugere modificações no roteiro adotado e conclui que a 
experiência foi válida e muito importante no relacionamento entre os usuários 
e a Biblioteca. 

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias; Visita orientada. 
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2.8 AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO ELEMENTOS 

FACILITADORES DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

INTEGRADOS 
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AUTOMAÇÃO EM BIBLIOTECAS: o uso de novas tecnologias 

Mciiilia M. Daiuidiii Cosia 
Professora Assisicuw do Departamento cie Bihliotecoiioiiiia cia 

Unirersiclacle Federa! de Santa Catarina - UFSC 

Vivian Heemann 
Bibliotecária da Divisão de Inforincítica da BU/UFSC 

RESUMO 

Este artigo aponta os períodos de transição das bibliotecas, conceitualizan- 
do as novas organizações do futuro, incluindo as bibliotecas como parte destas 
organizações. Discute o processo de automação em bibliotecas, descrevendo 
também, os principais recursos de tecnologia da informação, disponíveis no mer- 
cado, com possíveis aplicações em bibliotecas e serviços de informação. 

Palcivras-cluive: Automação de bibliotecas; Tecnologia da informação; Gerência 
da informação. 
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I INTRODUÇÃO 

A literatura tem caracterizado as organizações do futuro, como uma estru- 
tura em rede, transcendendo os limites tradicionais daquilo o que hoje se enten- 
de como uma organização. 

Os impactos da sociedade pós-industrial nas organizações e indivíduos tem 
sido abordados em diversos artigos e trabalhos, direcionando a literatura neste 
assunto para um novo enfoque. A sociedade pós-industrial tem sido caracteriza- 
da pela disponibilidade de conhecimento, sendo este reconhecido como o verda- 
deiro "capital", e as organizações, nesta sociedade, fundamentadas na informa- 
ção e no conhecimento. O fator gerador e a base dessa nova sociedade tem se 
concentrado no acesso e na distribuição, sem fronteiras, do conhecimento. 

Grande parte do que foi preconizado nos estudos sobre a sociedade pós-in- 
dustrial e suas repercussões no replanejamento das organizações, visando à sua 
adequação a um ambiente novo e complexo, já está sendo confirmado. 

A tecnologia de comunicação de dados, da interconectividade de recursos e 
de grandes bases de dados tem permitido trocas e aces.so à informações, nunca 
antes experimentados. Considerando que e.ssas tecnologias estão em constante 
evolução, espera-se que a distribuição e divulgação do conhecimento cresça pro- 
gressiva e proporcionalmente. 

O aumento na oferta do conhecimento tem gerado o aumento da especiali- 
zação tecnológica, contribuindo para a criação de interdependências cada vez 
mais significativas entre nações, organizações etc... Estes fatores evidenciaram 
e priorizaram a questão "tempo" como fundamental na transmissão do conheci- 
mento. A evolução tecnológica associada a redes "mundiais" de comunicação, 
tem facilitado o acesso ao conhecimento e a tendência é que os "eventos" (nos 
negócios, nas organizações e individuais) tenham menor tempo de duração. 

Surgem novos desafios a serem enfrentados pelas organizações desta socie- 
dade pós-industrial, tais como, a necessidade de agilizar o processo de tomada de 
decisão, a inovação organizacional, a aquisição e distribuição da informação de 
forma mais rápida e direta, diferentes formas de recompensas para motivar e re- 
ter o pessoal qualificado, bem como a promoção de uma visão holística, numa 
organização caracterizada por especialistas. 

Neste contexto, destacam-se como elementos chave, mercado, políticas es- 
tratégicas e tecnologia, que exercem influências sobre os processos gerenciais, a 
administração de recursos humanos e os processos de produção, considerando: 

Mercado, caracterizado por competição baseada em tecnologia, produtos 
sob medida, pluralismo e grande segmentação do consumidor; 

Políticas e estratégias, em função do mercado, tem sido orientadas para es- 
pecialização e diferenciação, redes e sistemas, avaliação de custo/benefício e 
produtos/serviços; 
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Tecnologia, com impacto direto no desempenho das organizações, tem sido 
objeto de muitas discussões, principalmente no tocante ao seu papel preponde- 
rante para o acesso e distribuição de informações e coniiecimento. 

Dentre as tecnologias que suportam as organizações já voltadas para o fu- 
turo, evidenciam-se, entre outras: 

- comunicação de dados; 
- banco de dados; 
- inteligência artificial (Sistemas especialistas/Hipermídia) 
- tecnologia de vídeo; 
- editoração gráfica; 
- geração de relatórios; 
- linguagem de consulta natural; 
- sistemas para administração da informação; 
- sistemas de apoio à decisão. 

2 AS BIBLIOTECAS COMO ORGANIZAÇÕES DO FUTURO, 
NO PRESENTE 

Profundas transformações provocadas pela sociedade pós-industrial nas or- 
ganizações e indivíduos tem alterado, consequentemente, as relações entre o pú- 
blico-usuário e os recursos informacionais, atingindo diretamente a infra-estru- 
tura, produtos e serviços nas bibliotecas, entendidas neste contexto, como 
organizações com potencialidades e propostas específicas para recuperação de 
informações e dinamização do conhecimento. 

O processo de transferência de conhecimentos e informações tem exigido 
também, das bibliotecas, novas performances e criação de interfaces compatíveis 
com a dinâmica das organizações e dos indivíduos. 

As bibliotecas, no entanto, tem passado por períodos marcantes de transi- 
ção provocando mudanças significativas em suas funções. 

Com o advento da imprensa, ocorreu a primeira mudança nas bibliotecas, 
que de centros depositários passaram a atuar como centros de educação, recrea- 
ção e pesquisa. 

A explo.são da informação, acentuou a proliferação de publicações qiie as- 
sociada à especialização e interdi.sciplinariedade do conhecimento, às novas téc- 
nicas de disseminação da informação e à avaliação de coleções, contribuiu para 
o estabelecimento de uma situação complexa na organização das bibliotecas. 

Afortunadamente, os computadores surgiram e conquistaram todos os cam- 
pos da atividade humana, inclusive as bibliotecas, desencadeando a segunda mu- 
dança relativa a organização e utilização dos recursos informacionais. Esta situa- 
ção, reforçada pelos fatores característicos da sociedade pós-industrial, pre.sentes 
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no meio atual, tem impulsionado as i^ibliotecas modernas a encontrarem soluções 
para seu gerenciamento, de forma mais eficiente. 

O terceiro período de transição das bibliotecas tem se caracterizado pela 
reavaliação profunda de suas atividades e funções, contemplando o questiona- 
mento sobre a conceituação e abrangência das mesmas, e com a exigência da 
prestação de mais serviços. Não se trata de incrementar mais serviços de forma 
quantitativa, mas de forma qualitativa, de acordo com a demanda dos usuários. 
Soluções qualitativas implicam em redução de tempo e de precisão dos serviços, 
exigindo das bibliotecas uma atuação dinâmica, como organizações prestadoras 
de serviços de informação, voltadas para atender de forma rápida e precisa a de- 
manda de sua clientela. 

Este novo contexto, provocado pelo desenvolvimento tecnológico, dinami- 
cidade da ciência e qualificação dos usuários tem pressionado as bibliotecas a in- 
tegrar modernas tecnologias da informação aos seus serviços e atividades. 

Em geral a automação em bibliotecas, pode estar associada: 
- ao gerenciamento dos processos com rapidez e precisão; 
- ã supei ação do excesso e sobrecarga de trabalho; 
- ao oierecimento de novos serviços e compatíveis com os usuários e a 

equipe. 
De acordo com HAYES e BECKER (1987). a automação de bibliotecas po- 

de ter as seguintes aplicações: 
- realização e/ou suporte às funções repetitivas do processamento técnico, 

controle de circulação e controle de periódicos; 
- armazenagem e recuperação da informação, indexação automática e ser- 

viço de referência; 
- pesquisa e análise de sistemas operacionais. 
A utilização dos computadores tem privilegiado, sem dúvida, a recuperação 

das informações on-liiie e off-line. Com o grande desenvolvimento de softwares, 
hardware e das comunicações por satélites, a recuperação de informação on-Ii- 
ne passou a ser o centro das discussões na área de automação de bibliotecas. 

Os computadores tem sido empregados, com êxito, na preparação de índi- 
ces e abstracts. Algumas linguagens de indexação como Popsi. Precis e Keyword 
Index foram desenvolvidas para esta finalidade, redimensionando as potenciali- 
dades dos Sistemas de Recuperação da Informação (SRIs). 

No serviço de referência, a automação pode ser entendida em dois níveis: 
a) nível simples: envolvendo a recuperação de referências das informações 

bibliográficas; 
b) nível complexo: com o desenvolvimento de novos métodos para automa- 

tização de outros processos intelectuais, tais como, a extração de conceitos dos 
textos e as abordagens sobre assuntos dos conteúdos completos de artigos e livros. 

O uso das novas tecnologias tem colaborado para o aumento das opções de 
distribuição de intormações. Papel e microformas são ainda opções viáveis, po- 
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rém, a publicação de informações em CD-ROM tem revolucionado a disponibi- 
lidade de informações, oferecendo outra alternativa para o uso de base de dados 
(BD). Não é suficiente apenas decidir a base de dados que se deseja pesquisar, as 
decisões recaem também no mérito das diferentes bases hospedeiras, ou nas di- 
versas versões de CD-ROM, nas interfaces para utilização, como os comandos e 
menus, na pesquisa assistida, e nos métodos de distribuição. 

Proporcionar acesso a uma multiplicidade de fontes de informações tem si- 
do possível, principalmente nas universidades, pois, a maioria dessas instituições 
oferecem menus simples de serviços que podem ser acessados pelos usuários, 
dos seus próprios terminais e/ou estações de trabalho, para o acesso às redes lo- 
cais e/ou conexões internacionais. 

Oferecer eletronicamente todas as informações, implica em oferecer tam- 
bém o documento completo. Acesso ao texto completo, onde estão contidas as 
informações para os usuários, é agora a tarefa essencial no processo de transfe- 
rência de informações através de recursos automatizados. 

O desenvolvimento e uso da mídia ótica para armazenamento de grandes 
quantidades de dados, tem apontado para implementação de sistemas in house. 
armazenamento eletrônico, manipulação e divulgação de documentos completos. 
Porém a introdução de tais sistemas exige decisões nos processos de indexação, 
segurança e recuperação dos documentos manipulados eletronicamente. 

As mudanças e adaptações, bem como a aceitação destas mudanças dentro 
das organizações, acontecem de maneira gradual, cada organização vivendo um 
estágio diferente do processo. Algumas estão altamente automatizadas e centra- 
lizadas, com acesso a uma grande gama de serviços em rede, outras ainda estão 
orientadas para o papel. Similarmente, os usuários também encontram-se em di- 
ferentes graus no que se refere ao desejo de controle de seu próprio processo de 
recuperação e processamento de informações. Alguns usuários exigem treina- 
mento e instruções para se capacitarem a explorar os desenvolvimentos tecnoló- 
gicos, suprindo, assim, suas próprias necessidades de informação; outros prefe- 
rem delegar os processos de recuperação de informações, concentrando-se no 
uso mais efetivo da informação. 

3 AS NOVAS TECNOLOGIAS E OS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

É necessário ter uma ampla visão da tecnologia da informação e sua aplica- 
ção nas organizações, abrangendo os níveis operacional, físico e econômico. 

No nível operacional, isto significa que os sistemas de escritório e os siste- 
mas de suporte à informação (processadores de texto, planilhas eletrônicas e re- 
cuperadores de texto) devem ser coordenados. No nível físico, onde toda a infor- 
mação é reduzida a hits, a possibilidade de integrar textos, dados e gráficos. 

329 



torna-se viável, no terceiro nível, econômico, evidencia-se a necessidade de alo- 
car recursos no caminho mais efetivo dentro de um desenvolvimento dinâmico. 

O aumento das opções de pontos de acesso é resultante da automação dos 
catálogos. Porém, o maior avanço que a automação fornece é a possibilidade de 
pesquisa por intersecção de conceitos separados usando a teoria de conjuntos. 

Atualmente, muitas possibilidades são geradas pela utilização das estatísti- 
cas baseadas nos registros gerados pela recuperação através de lógica booleaiui. 
Estes sistemas são vantajosos para subsidiar o processo decisório e principal- 
mente para os usuários finais. 

O acesso a um grupo de BD"s relacionais (por assunto), num micro compu- 
tador tem a vantagem da simplicidade e também permite o uso cruzado com ou- 
tras BD's relacionais. 

Na automação do catálogo, é evidente a necessidade de alocar recursos hu- 
manos. Porém, por mais que sejam dispendidos recursos financeiros, materiais e 
de pessoal para manutenção, será bem menos que o catálogo em fichas. A base de 
dados tem as vantagens do múltiplo acesso, disponibilidade e locação remota, e 
pode, ainda, oferecer parâmetros para automação da aquisição e do empréstimo. 

O uso do correio eletrônico, fax e os recursos dos scanners contribuem pa- 
ra a transmissão de solicitações e obtenção de cópias de documentos. 

Os fatores que irão definir o desenvolvimento das coleções serão determi- 
nados pelas várias opções de acesso físico e de suporte dos documentos. Uma 
vez que as bibliotecas não podem armazenar todos os documentos necessários e 
solicitados, então a prioridade para a formação e desenvolvimento da coleção de- 
ve vir de estudos bibliométricos do uso da coleção e das solicitações de docu- 
mentos por empréstimo interbibliotecas, para a determinação de prioridades no 
gerenciamento dos sistemas automatizados de informações. 

Os sistemas que são passíveis de gerenciamento automatizado podem ser 
desenvolvidos sob dois contextos principais: 

- controle e gerenciamento de recursos biblioteconômicos; 
- acesso ã informação e seu suporte. 
Os sistemas podem ser implantados principalmente em bibliotecas de gran- 

de porte e bibliotecas centrais com grande volume de circulação, para reorgani- 
zação do processo de transferência, produção de publicações, e controle e mani- 
pulação de dados administrativos e/ou de custos. 

As pequenas bibliotecas ou centros de informação podem adotar pacotes de 
programas, para utilização em sistemas monousuário, com igual performance, le- 
vando em conta o volume da informação e o nível de abrangência dos produtos 
e serviços. 

Os sistemas automatizados para infra-estrutura dos serviços e recuperação 
de informações compreendem dois componentes: 

- software: 
- hardware. 
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Na utilização de aplicações cspcciTicas devem ser levadas em conta as se- 
guintes opções: 

a) aquisição de softwares cspccíiicos em pacotes visando aplicações parti- 
culares; 

b) aquisição de pacotes incorporando software e hardware; 
c) programação dos aplicativos (in house prot^raiii.s): 
d) participação na formação ou integração cm programas cooperativos que 

ofereçam acesso a softwares e hardwares e/ou base de dados. 
Em função do alto custo da programação in house, as comissões de avalia- 

ção devem analisar as relações custo/benefício e a disponibilidade da instituição 
de abrigar e dar suporte a este serviço. 

Softwares comerciais para pequenos sistemas de informação têm um custo 
operacional menor, investimento inicial viável c possibilidade de manutenção . 

Nas grandes bibliotecas o controle da circulação tem sido a motivação prin- 
cipal da implantação de serviços automatizados. Nas pequenas, o catálogo e seus 
problemas são o enfoque principal para implantação da automação. 

Gerar registros no controle da coleção e oferecer disponibilidade e flexibi- 
lidade de acesso a estes registi^os. são. em última análise, objetivos gerais da au- 
tomação de bibliotecas e atribuições do no\o profissional, que a literatura e o 
mercado tem denominado Gerente da Informação (Information ntanuí-cr). 

Com vistas a subsidiar a atuação dos profissionais bibliotecários como ge- 
rentes da iniormação. são apresentados, a seguir, os principais recursos disponí- 
veis no mercado com a possibilidade de aplicação efetiva nos serviços de infor- 
mação. reunidos em três grupos básicos: 

- softwares para aplicação 
- redes e serviços 
- novos suportes 

3.1 Softwares pam aplicação 

> Gerenciadores de bases de dados são desenhados para dar suporte a 
criação de base de dados e utilização pelas instituições na construção e manuten- 
ção de base de dados, manipulando dados tabulares. através de campos e sub- 
campos fixados. A pesquisa pode ser feita dentro de cada campo específico, on- 
de o dado se localiza, através de palavras-chave selecionadas dentro dos 
registros, e é facilitada através dos recursos de lógica booleana. refinamento, te- 
sauros. truncamentos. pesquisa contextual, pesquisa por campos, pesquisa por 
palavras no texto, por adjacência etc... 

Aplicações nos serviços de informação: 
- alimentação de catálogos; 
- registro de materiais convencionais e não convencionais; 
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- pesquisa c recuperação de informações; 
- representação descritiva; 
- representação temática; 
- compilações bibliográficas; 
- levantamentos bibliográficos; 
- bibliografias temáticas; 
- empréstimos e controle de circulação; 
- arquivos de materiais obsoletos; 
- controle e desenvolvimento de coleções; 
- controle de pessoal; 
- controle de almoxarifado; 
- emissão de invoices e ordens; 
- controle de publicações seriadas; 
- relatórios para tomadas de decisão e planejamento; 
- catálogos impressos e on-line; 
- bases de dados múltiplas; 
- administração bibliográfica;' 
- listagens por tipo de material e/ou listagens especiais visando ampliar o 

SRI;" 
- inventários precisos e atuais; 
- listagens temáticas para DSl. intercâmbio marketing, divulgação; 
- listagens específicas para o serviço de referência; 
- status permanente da coleção; 
- listas de cabeçalhos de assuntos ou tesauros (controle vocabular). 

> Editores ou processadores de textos são programas que dão suporte à 
criação, armazenamento, alterações, atualizações e recuperação de. textos. As 
aplicações mais freqüentes são em cartas, relatórios, compilações, listas, ma- 
nuais, etc. No processamento dos textos e materiais textuais simplificam as tare- 
fas de introdução, correção e formato, como o alinhamento automático de mar- 
gens, a inserção e remoção de parágrafos, palavras e linhas, cópia de arquivos, 
arranjo físico dos textos, disposição de tipos de letras, entre outros. 

Aplicciçõc.s cm servidos de injornuição c de administração de bibliotecas: 
- correspondências emitidas e recebidas; 
- olícios, cartas, memorandos, avisos, boletins, convites, etc; 
- elaboração de relatórios administrativos e técnicos; 
- elaboração de atas de reuniões; 
- edição de textos para diversas finalidades; 
- comunicações internas; 
- divulgação de serviços, produtos e eventos; 
- boletins informativos; 
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- eventos; 
- listas de novas aquisições, intercâmbio, sugestões para aquisição, pessoas 

físicas e instituições; 
- bancos de currículos; 

>- Mala direta/etiquetas produzem as listas ordenadas para endereçamen- 
to, emitindo-as em etiquetas destacáveis para correspondências. Adicionando as 
utilidades da ordenação criam aplicações para facilitar os endereçamentos e ge- 
ração de etiquetas. As emissões são frutos de seqüências fixas de operações para 
extrair informações de arquivos previamente preparados. 

Aplicações em serviços de administração: 
- geração de etiquetas para endereçamento; 
- seleção de arquivos ordenados pelos seguintes critérios estabelecidos: ins- 

tituições, pessoas físicas e locais. 

>■ Planilhas eletrônicas facilitam a manipulação de dados numéricos. Nú- 
meros ou textos podem ser inseridos nestas células, facultando o armazenamen- 
to de palavras. Rearranjam dados em blocos e colunas, transferem dados entre as 
planilhas e realizam várias operações aritméticas nos dados. Desenham gráficos, 
gráficos em pizza, histogramas e fazem outras análises gráficas. Podem ser úteis 
para o gerenciamento de informações estatísticas e dados de custos. 

Aplicações em serviços de informação: 
- cálculos de custos através de manipulação de dados numéricos; 
- gráficos de análise e avaliação dos diversos serviços; 
- formação e desenvolvimento de coleção; 
- consulta e empréstimo; 
- relação de usuários por categorias; 
- listagens em geral; 
- relatórios estatísticos; 
- quadros comparativos; 
- produtos dos diversos setores da biblioteca. 

> Desktop Publishing-Editores Gráficos publicação de documentos in- 
cluindo texto e gráficos ou importação de documentos de processadores de tex- 
tos e pacotes gráficos. Podem assistir a geração de documentos como boletins, 
avisos, notícias, planos, bibliografias e guias. 

Aplicações em serviços de informação: 
- treinamento de usuários; 
- confecção de cartazes; 
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- confecção de folders', 
- material instrucional; 
- guias da bibliotecas; 
- sinalização; 
- divulgação de serviços e produtos; 

>• Agenda eletrônica, um dos recursos do ambiente operacional Windows. 

Aplicações em serviços de informação: 
- calendários com datas de reuniões; 
- calendário de eventos; 
- cadastro de instituições; 
- cadastro de pessoas físicas. 

3.2 Redes e Serviços 

> Internet: Sistema de informação integrado por várias redes de compu- 
tadores, que permite o tráfego de correio eletrônico, e outros serviços. No Brasil 
a LNCC integrando-se a Bitnet expande sua rede reunindo as tecnologias de pro- 
tocolos a Internet caracterizando-se por: 

- organização das informações; 
- transmissão de grandes quantidades de dados de maneira rápida e eficiente; 
- acesso a um grande volume de recursos informacionais 
Compreende, basicamente, os seguintes serviços: 

a) Correio Eletrônico, que permite a comunicação intercontinental através 
de terminais conectados com as possibilidades de transferência de arquivos, en- 
vio de mensagens e discussões entre grupos de pesquisadores e usuários da rede. 

Aplicações em sistemas de informação: 
- serviços de listas: os usuários que compartilham as mesmas áreas de inte- 

resse, se cadastram em grupos / listas para a troca de mensagens; 
- transferência de arquivos; 
- transferência de documentos; 
- divulgação de serviços; 
- notícias. 

b) Acesso Remoto/Telnet: serviço que permite aos usuários da rede conec- 
tarem-se a qualquer sistema/computador da rede da Internet através de terminais, 
utilizando uma senha de identificação e autorização para entrada no sistema. 

Aplicações em serviços de informação: 
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- consulta às bases de dados disponíveis via Internet formadas por catálo- 
gos de bibliotecas de instituições acadêmicas que colocam seus acervos à dispo- 
sição, incluindo o envio de documentos; 

- BBS (Bulletin Board System), serviço de informações via discagem local, 
acessando catálogos de bibliotecas, calendários de eventos, etc; 

- serviços de busca e recuperação de informações em bases bibliográficas 
factuais, econômicas e cadastrais disponíveis via Internet; 

- interfaces de acesso com Gopher e Hytelnet, organizadas para acesso a uma 
infinidade de informações através de portas aos serviços disponíveis via Internet. 

c) Transferência de arquivos: possibilita aos usuários acesso eletrônico a 
uma grande gama de informações e a sua transferência e/ou cópia para seus com- 
putadores locais. Informações gerais de artigos, livros eletrônicos, softwares, 
gravuras, mapas, incluindo até sons musicais. 

>• RNP- Rede Nacional de pesquisas: projeto do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, coordenado pelo CNPq para a implantação no Brasil, de uma rede de 
informação para apoio à pesquisa e educação. Proporciona a interconexão entre 
as redes estaduais e regionais, permitindo o acesso a instituições educacionais, 
bem como as ligadas direta ou indiretamente a elas. Permite também, o acesso a 
nível internacional, incluindo as redes acadêmicas nos Estados Unidos e institui- 
ções desde universidades, centros de pesquisas, instituições públicas e privadas, 
possibilitando todos os recursos e serviços Internet. 

3.3 Novos suportes 

Hipertexto: software que permite o acesso não seqüencial ao texto, para o 
armazenamento individual de livros no todo, registros e comunicações para que 
possam ser consultados com velocidade e flexibilidade. Existem basicamente 3 
componentes para um sistema de hipertexto: 

- uma base de dados textual; 
- uma rede semântica conectando os componentes do texto; 
- ferramentas para criação de elos; 
O hipertexto permite pular o texto seguindo os elos ou trails de associação 

estruturados pelos autores do documento do tipo hipertexto. 
Multimídia: combinação de diferentes tipos de mídia na comunicação de 

informações entre dois usuários e seus computadores. 
Os formatos nos quais a informação para comunicação existe diferem, mas 

usualmente incluem comunicação de voz (processamento de som, síntese mu- 
sical, e CD-ROM s), comunicação de dados, telecomunicação e processamento 
de imagem. 
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Hipermídía: filosofia de representação e acesso à informação baseada no 
contexto de hipertexto. Combina as características de hipertexto, através da in- 
teração dos diferentes tipos de elos que possam existir entre as diferentes peças 
de informação, combinando os diferentes materiais visuais (vídeo e gráfico), 
das muitimídias. 

Apresenta informações em tela como: classes e partes de classes, relações, 
informações adicionais, no formato texto, índices e possibilidades de desenvol- 
vimento do uso de interfaces, e a apresentação da informação e a geração da in- 
formação em sistemas de hipermídia. 

4 CONCLUSÃO 

As bibliotecas contemporâneas encontram-se em pleno terceiro período de 
transição, convivendo com sérios conflitos organizacionais, orçamentos reduzi- 
dos, e pessoal insuficiente para o desempenho de suas funções atuais. 

As bibliotecas, como parte das organizações, em plena evolução, tem en- 
frentado os desafios oriundos destas transformações, incorporando o novo papel 
que lhes cabe na transferência de conhecimentos e informações. Isto, no entanto, 
tem exigido conhecimento e incorporação dos recursos tecnológicos para sua or- 
ganização e prestação de serviços de informação. 

A questão principal não está mais concentrada na utilização ou não da au- 
tomação nas bibliotecas, e sim como automatizar, garantindo a continuidade 
dos serviços já implantados, qualificando-os e aperfeiçoando-os, gerando servi- 
ços para atendimento das novas demandas dos usuários, do mercado e da pró- 
pria organização. 

ABSTRACT 

This article points out the periods of transitions of the libraries, concepuali- 
zation of the new organizations of the future, including libraries like a part of 
these organizations. Discusses the process of automatization of the libraries, de- 
■scribing the main resources of the information's technology, availiable in the 
market, and possible to be applicated at libraries. 
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BASE DE DADOS DE TESES E PRODUÇÃO ACADÊMICA 

GERADA ATRAVÉS DA CONVERSÃO DE DADOS ENTRE 
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SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES. 
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RESUMO 

Discute-se a experiência desenvolvida na Universidade Federal Huminen- 
se, de concepção de base de dados das teses e produção acadêmica da UFF. A ba- 
se de dados é gerenciada por aplicativo Micro-CDS/ISIS, e os dados são conver- 
tidos/transferidos entre o sistema EXACAPES - sistema de coleta de dados sobre 
pós-graduação da CAPES - e o aplicativo Micro-ISIS que gerencia a base. É pro- 
posta a extensão da experiência à todas as universidades no sentido de aprovei- 
tar a rede de coleta de dados sobre pós-graduação da CAPES para montagem de 
uma base de dados nacionais de teses e produção acadêmica das lES brasileiras 
completa e exaustiva. 

Palavras-chave: lES, Produção acadêmica; Controle bibliográfico; Base de da- 
dos; Redes e sistemas; Integração entre sistemas. 
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1 INTRODUÇÃO 

É relatada experiência piloto desenvolvida na Universidade Federal Flumi- 
nense, junto ao Curso de Pós-graduação em Geoquímica Ambiental, de concep- 
ção e geração de base de dados de teses e produção acadêmica, gerenciada por 
um aplicativo desenvolvido com o programa Micro-CDS/ISIS e da con- 
versão/transferência de dados entre este aplicativo e o sistema de coleta de dados 
de produção acadêmica da CAPES, o sistema EXECAPES. O sistema EXE- 
CAPES é um sistema de coleta de dados de todos os cursos de Pós-graduação do 
país, através do qual é alimentado o sistema de avaliação da CAPES. 

Na experiência piloto os dados retrospectivos para montagem da base (des- 
de 1987) foram inicialmente convertidos do sistema EXECAPES para o aplica- 
tivo em Micro-ISIS, possibilitando a geração da Base de Dados de Teses e Pro- 
dução Acadêmica. No ano de 1994, os dados alimentados gradativamente na 
base de dados Micro-ISIS durante o ano anterior possibilitaram que fossem ge- 
rados os disquetes com as informações requeridas pela CAPES a partir dos da- 
dos armazenados nesta base. 

O trabalho esta estruturado como se segue; a T parte, introdutória, discute 
a importância de um sistema de controle bibliográfico da produção das lES bra- 
sileiras; segue-se a T parte onde são discutidos os antecedentes da experiência 
realizada na UFF; a 3® parte discute as características técnicas de proposta e a 4° 
parte discute possíveis ampliações do sistema atual no sentido de compatibilizá- 
lo com padrões de intercâmbio bibliográfico como o Formato IBICT e utilizá-lo 
como metodologia de uma rede de coleta de dados e alimentação de uma base de 
dados nacional, completa e exaustiva, de teses e produção acadêmica das lES 
brasileiras; finalmente são apresentadas conclusões. 

À partir da reforma universitária, mais acentuadamente à partir de fins da 
década de 70 e por toda a década de 80 o Brasil viveu o "boom" de expansão dos 
cursos de pós-graduação. Resultado de um planejamento governamental cons- 
ciente e tendo como objetivo dotar o país de uma estrutura acadêmica e de pes- 
quisas, a expansão dos cursos de pós-graduação é parte do mesmo projeto de 
criação de orgãos como CNPq, CAPES, FINEP, IBICT e programas como 
PBDCT, PADCT, etc. 

O Relatório anual da CAPES (BRASIL, 1992, p.l) coloca bem a importân- 
cia da pós-graduação para o esforço de desenvolvimento do país: "A pós-gradua- 
ção é uma vertente de fundamental importância para a formação de recur- 
sos humanos e para a produção de pesquisa tecnológica, constituindo-se, 
desta forma, em mecanismo estratégico para a expansão da capacidade na- 
cional de ciência e tecnologia e melhoria dos sistema educacional no seu con- 
junto." 

Desse esforço resultou uma produção considerável de teses, ainda insufi- 
cientemente tratada e disseminada. É inegável e inquestionável a importância do 
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controle bibliográfico e a disseminação ampla da produção brasileira de teses, 
um tipo de literatura classificado como não convencional dada a sua inerente di- 
ficuldade de acesso. 

Abrangendo praticamente todas as áreas de conhecimento, a produção bra- 
sileira de teses, tanto pela sua quantidade, pela sua atualidade em termos de ci- 
clo de comunicação, quanto por sua proximidade com a praxis profissional, re- 
presentam o que há de mais atual nas diferentes áreas de conhecimento. 

Do ponto de vista bibliográfico, as teses são classificadas como material 
não convencional devido principalmente a sua dificuldade de acesso, ao fato des- 
se material não entrar no circuito editorial comercial. As teses são um tipo de ma- 
terial bibliográfico complexo, que incorporam diversas facetas e podem ser vis- 
tas segundo diferentes ângulos, entre os quais, conforme destaca SOUZA FILHO 
(1989): 

- indicador da produtividade de uma instituição/área de conhecimento; 
- veículo de análise de problemas específicos do setor produtivo ou da so- 

ciedade em geral; 
- documento para transferência do conhecimento técnico-científico ao setor 

produtivo; 
- indicador das linhas de pesquisa e metodologias adotadas por uma ou 

mais instituições. 
A coleta de informações referentes a produção acadêmica das universidades 

brasileiras é feita anualmente pela CAPES como insumo para seus programas de 
avaliação dos cursos de pós graduação por todo o país. São coletados dados so- 
bre Teses, Produção Acadêmica, Docentes, Cursos ministrados. Projetos, Linhas 
de Pesquisa, etc. Estes dados são coletados em formulários ou, mais comumen- 
te, através de um programa específico para micro-computador que a CAPES for- 
nece às universidades interessadas, o programa EXEC APES. Através dele são 
gerados disquetes que são enviados anualmente à CAPES, configurando dessa 
forma uma rede de coleta de informações de âmbito nacional, descentralizada, a 
nível de cada curso de pós-graduação. 

Os dados coletados pela CAPES são da maior importância para a avalia- 
ção de desempenho e produtividade científica das universidades brasileiras. Aí 
reside o seu interesse para agências como a CAPES, que os utiliza como insu- 
mo para avaliação dos cursos de pós-graduação brasileiros. Mas, localmente, o 
que as unidades fazem é simplesmente alimentar para a CAPES estes dados já 
que o programa EXECAPES não inclui em suas funcionalidades mais do que a 
entrada e coleta de dados, não prevendo qualquer subproduto ou utilização di- 
ferente para os dados localmente. Assim, embora já estejam em um meio legí- 
vel por computador, estes dados não tem tido nenhuma utilização local. As uni- 
versidades e seus sistemas de bibliotecas tem que digitar novamente este 
material, num esforço duplicado, para os seus sistemas automatizados de con- 
trole bibliográfico. 
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Os dados para CAPES são geralmente alimentados pelas coordenações de 
pós-graduação enquanto o controle bibliográfico é feito pelos sistemas de biblio- 
tecas universitárias. Algumas, que dispõem de sistemas de informação bibliográ- 
ficos automatizados, registram estas informações sistematicamente em uma base 
de dados. Outras produzem catálogos de teses e de produção científica utilizan- 
do nada mais que editores de texto, como a UFF vinha fazendo, onde os dados 
dificilmente podem ser transferidos para outros sistema e terem outra utilização. 
Outras ainda não tem meios de registrar e utilizar estes dados. 

Estes dados tem um valor inestimável. Na forma de uma base de dados bi- 
bliográficos, gerenciada por um sistema adequado, podem ser tratados, cruzados, 
agregados e gerarem várias informações e subprodutos, tanto a nível de cada uni- 
versidade quanto para a própria CAPES. O sistema de coleta de dados montado 
pela CAPES pode contribuir também para o controle bibliográfico e dissemina- 
ção da produção acadêmica brasileira, além de, como é hoje, se constituir unica- 
mente de fonte de insumos para avaliação dos cursos de pós-graduação. 

2 ANTECENDENTES DO PROJETO 

A proposta deste projeto surgiu à partir da experiência realizada pelo NDC 
- Núcleo de Documentação, da Universidade Federal Fluminense na produção do 
Catálogo de Teses 1990/1991. Com esta finalidade foi desenvolvido um aplica- 
tivo em Micro-ISIS tendo como base os campos do formulário específico do CA- 
PES para coleta de dados sobre teses. Os dados do formulário CAPES foram di- 
gitados para geração do catálogo de Teses. 

A partir desta experiência inicial visualizou-se a possibilidade de converter di- 
retamente os dados coletados entre o programa de entrada de dados da CAPES, o 
EXECAPES, e um aplicativo Micro-ISIS. Isto é tecnicamente possível já que o 
programa EXECAPES manipula arquivos de formato .DBF, característicos dos 
programas DBASE III e CLIPPER, com os quais foi desenvolvido. E existem jus- 
tamente dois programas utilitários distribuídos pelo IBICT, o DB3IS0 e o IS0DB3, 
que realizam a conversão entre arquivos .DBF e bases de dados em Micro-ISIS. 

Foram então iniciadas experiências neste sentido, já então com a ajuda da 
Coordenação da pós-graduação em Geoquímica Ambiental da UFF, que mostrou 
grande interesse no projeto e colocou à disposição do projeto pessoal experiente 
na alimentação dos dados via programa EXECAPES. Realizou-se primeiramente 
a experiência de converter os arquivos de teses do EXECAPES para o aplicativo 
Micro-ISIS que tinha servido para a geração do catálogo de Teses da UFF. Pos- 
teriormente realizou-se uma conversão semelhante do arquivo de produção 
acadêmica deste curso para um outro aplicativo em Micro-ISIS. 

Após esta experiência inicial, que serviu para testar a viabilidade do Projeto, 
partiu-se para sua extensão, que consiste na concepção de base de dados, gerencia- 
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da por um aplicativo Micro-ISIS, constituída de três entidades: referências biblio- 
gráficas de teses, de produção acadêmica e dados de professores/pesquisadores, 
conforme preconiza o sistema EXECAPES. Esta base seria o núcleo de um sistema 
de gestão da produção acadêmica e (auto) avaliação de cada curso, podendo-se ex- 
trair dela informações agregadas, subprodutos, catálogos, relatórios e agregações de 
dados, para cada curso. A partir desta base de dados, que seria alimentada regular- 
mente, seriam também gerados anualmente os arquivos para a CAPES, usando os 
programas de conversão de dados DB3IS0 e IS0DB3 já mencionados. 

Dentro desta concepção foram desenvolvidos o aplicativo Micro-ISIS para 
abrigar a base de dados e os filtros, que são tabelas de correspondência entre os 
campos dos arquivos EXECAPES e da base Micro-ISIS, para a conversão de da- 
dos e para o sistema EXECAPES. O sistema foi testado em primeiro lugar com 
os dados retrospectivos das teses da Pós-graduação em Geoquímica desde 1987. 
Uma vez implantados estes dados, que tiveram como subproduto imediato a ge- 
ração do catálogo da produção acadêmica do Curso e de bibliografias indivi- 
duais de professores. Como já mencionado, à partir do ano de 1994, os dados ali- 
mentados gradativamente na base de dados Micro-ISIS durante o ano anterior 
geraram os disquetes com as informações requeridas pela CAPES. Esta deve ser 
a sistemática de utilização do sistema a ser adotada. 

Outro subproduto do interesse estratégico desse projeto, é que, a exemplo 
do que já começa a ocorrer na UFF, sua completa implementação a nível local 
vai exigir uma estreita interação/cooperação entre as coordenações de cursos de 
pós-graduação e os sistemas de bibliotecas universitárias, que certamente trará 
benefícios para ambas as partes, ampliando a importância das bibliotecas como 
depositárias da produção acadêmica de cada unidade ou curso. 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO 

O sistema PROD, desenvolvido como aplicativo/Base de Dados com o 
"software" Micro-CDS/ISIS versão 3.3, tem como objetivo manter registros da 
Produção Acadêmica da Universidade, relacionados com registros de Docentes, 
quer como autores, quer como membros de bancas ou orientadores destes Traba- 
lhos, e propiciar ao NDC o controle bibliográfico desta produção e às coordena- 
ções de cursos e à PROPP (PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS -GRA- 
DUAÇÃO) subsídios para sua avaliação. 

O programa Micro-CDS/ISIS, gerenciador de bases de dados textuais para 
micro-computadores PC-compatíveis, desenvolvido pela UNESCO e distribuído 
no Brasil gratutitamente pelo IBICT, foi utilizado como gerenciador de bases de 
dados para suportar a base de teses e produção acadêmica. Este programa permite 
a recuperação de informações segundo diferentes pontos de acesso, seu cruzamen- 
to e ordenamento e a emissão de produtos impressos extraídos da base de dados. 
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o sistema PROD utiliza ainda os programas DB3IS0 e IS0DB3 como in- 
terfaces entre a Base de Dados PROD e o Programa EXECAPES - Programa de 
Coleta de Dados Acadêmicos da Capes. Estas interfaces permitem que a Base de 
Dados PROD possa ser alimentada a partir dos dados originários dos disquetes 
enviados à CAPES (o arquivo retrospectivo), como também permite gerar dis- 
quetes com as informações acadêmicas para serem enviados à CAPES a partir da 
Base de Dados PROD. 

O Sistema foi desenvolvido conjuntamente pelo NDC e pela Coordenação 
Pós-Graduação em Geoquímica, de modo a oferecer às coordenações de Pós- 
Graduação da UFF e à PROPP um instrumento de sistematização de sua Produ- 
ção Acadêmica, fornecendo meios de acompanhá-la e avaliá-la, bem como pos- 
sibilitar à UFF e ao NDC a manutenção de uma Base de Dados de toda sua 
Produção Acadêmica de forma consolidada. 

Além de possibilitar a consulta à base de dados bibliográfica por diferentes 
pontos de acesso, como Autores, Tipos de publicação. Ano de publicação. Orien- 
tadores, Palavras-chave, Áreas de conhecimento, o aplicativo permite ainda a ge- 
ração de produtos impressos como Catálogos de publicações, de teses, etc. Tam- 
bém é possível a exportação de dados para programas de Planilha eletrônica, 
possibilitando cruzamentos, totalizações e análises sobre dados da Produção aca- 
dêmica que propiciam meios de avaliá-la. 

O sistema em questão , denominado PROD, tem como componentes um apli- 
cativo Micro-ISIS, que consiste numa base de dados heterogênea com 5 tipos de 
registros diferentes, onde se acham representados 3 entidades e 2 tabelas. As enti- 
dades são; Docentes, Teses e Trabalhos de produção acadêmica. As Tabelas são: 
Tabela de Áreas de conhecimento CAPES e Tabela de Tipos de Documentos CA- 
PES. As Tabelas se tomaram necessárias porque originalmente no programa EXE- 
CAPES estes dados são codificados, havendo tabelas para sua decodificação. 

O Modelo Conceituai da Base de Dados PROD é o que se segue: 
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Além do aplicativo Micro-ISIS, o sistema PROD tem como componentes os 
elementos que possibilitam a conversão de dados entre o programa EXECAPES 
e o aplicativo Micro-ISIS. Estes componentes são dois programas, também distri- 
buídos pelo IBICT junto com o Micro-ISIS, o DB3ISO e o ISODB3, programas 
utilitários que realizam a conversão entre arquivos em formato .DBF (formato na- 
tivo de programas como o DBASE III e o CLIPPER, no qual foi desenvolvido o 
programa EXECAPES) e o formato .ISO, nativo do Micro-ISIS. Estes programas 
utilizam os filtros já mencionados. 

Os dados sobre Tese, Produção acadêmica e Docentes estão originalmente 
nos seguintes arquivos no programa EXECAPES: 

- FORM_G.DBF : dados das Teses 
- FORM_GG.DBF: resumos das Teses 
- FORM_H.DBF ; dados da Produção Acadêmica 
- FORM_B.DBF : Dados dos Docentes 

Além do exposto, já foram realizadas com sucesso experiências no sentido 
de transferir dados do aplicativo PROD para o programa de Planilha Eletrônica 
Lotus 1-2-3, possibilitando desta forma que o sistema PROD se desenvolva no 
sentido de incorporar mecanismos estatísticos de avaliação de produção armaze- 
nada na base de dados. 

Atualmente o sistema acha-se implantado também na Pós-graduação em 
Odontologia Social que como participante da rede BIREME - Rede brasileira em 
Ciências da Saúde, coloca novos desafios técnicos para o sistema, como a con- 
versão de dados para o formato empregado nesta rede, o formato LILACS. 

4 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ATUAL E CONCLUSÕES 

A proposta divisada a partir deste trabalho é aproveitar estas informações, 
digitando-as uma única vez e desenvolvendo a compatibilidade e conversibilida- 
de entre os sistemas de registro/controle bibliográfico de cada universidade e o 
sitema EXECAPES. Deta forma, o componente mais difícil na montagem de 
uma base de dados cooperativa e descentralizada, o sistema de coleta de infor- 
mações desenvolvido pela CAPES, já estaria pronto e funcionando e seria apro- 
veitado, permitindo, de forma natural, a montagem de uma base de dados nacio- 
nais de teses e produção acadêmica exaustiva e completa, que poderia ser 
centralizada e disseminada, produzindo um Catálogo Nacional de Teses e Produ- 
ção Acadêmica, permitindo o controle bibliográfico da produção acadêmica na- 
cional, além de, é claro, subsidiar, como o faz hoje, o sitema de avaliação da CA- 
PES. 

Recentemente o IBICT (IBICT, 1992) divulgou sua experiência de geração 
de uma base de dados de teses, hoje com cerca de 70000 registros, que foram reu- 
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nidos a partir dos acervos de teses automatizados existentes em instituições co- 
mo o próprio IBICT, como despositário das teses apoiadas pelo CNPq, da 
UFRGS, da USP e da FGV. O IBICT e o COMUT, em Circular (IBICT/CNPq, 
1992) e Informme Mensal (MEC/CAPES, 1992) às bibliotecas da rede COMUT, 
noticiam também a liberação de um CD-ROM contendo, além do Catálogo Co- 
letivo Nacional de Publicações Seriadas, o CCN, também a Base de Teses. 

Este projeto só se tornou possível porque estas instituições trocaram infor- 
mações bibliográficas segundo um formato padrão nacional para intercâmbio bi- 
bliográfico e catalográfico, o Formato IBICT. No entanto, se o Formato IBICT 
foi o facilitador desta experiência, é também a sua limitação para expansão, já 
que poucas universidades dispõem do seu acervo de teses registrado em meio le- 
gível por computador e talvez somente as citadas acima tem estes registros com- 
putadorizados segundo o Formato IBICT. 

Noticiou-se também que por força de um convênio entre IBICT, CAPES e 
Biblioteca Nacional, esta última passaria a centralizar e tratar a produção brasi- 
leira de teses, projetos esse que, diante do vulto de suas tarefas, enfrentará gran- 
des dificuldades de se concretizar. 

Na verdade, a coleta e o tratamento bibliográfico da produção brasileira de 
teses só pode ser dar de forma efetiva, baseada em um sistema descentralizado. 
Isso pressupõe o intercâmbio em larga escala dos dados bibliográficos das teses 
segundo formatos e padrões aceitos pela comunidade brasileira de informações. 

No projeto piloto em questão, a experiência da UFF foi sempre pensado co- 
mo passível de ser reproduzida e ampliada numa escala nacional e repassada pa- 
ra outras universidades, na concepção de que poderia se tornar a metodologia 
adotada por uma rede de coleta das teses e produção acadêmica que abrangesse 
todas as lES brasileiras. O sistema atual poderia ser ampliado para conversão de 
dados entre o programa EXECAPES e o aplicativo Micro-ISIS adotado ser o 
aplicativo Formato IBICT/Micro-ISIS. A tecnologia em que se basearia o siste- 
ma é simples e barata: plataforma de microcomputador, gerenciador de bases de 
dados Micro-ISIS, distribuído a preço de custo pelo IBICT e aplicativo Forma- 
to IBICT/Micro-ISIS, padrão nacional para registro e intercâmbio de dados bi- 
bliográficos, também distribuído gratuitamente pelo IBICT. 

Se os dados das teses e produção acadêmica pudessem ser coletados a nível 
da cada universidade/curso de pós-graduação dentro de padrões de tratamento de 
informações bibliográficas aceitos nacionalmente, e se pudessem alimentar uma 
base de dados gerenciada por um sistema computacional adequado, a alimenta- 
ção do sistema CAPES seria mais um subproduto a ser extraído desse sistema. 
As universidade teriam então, a nível local, um instrumento de controle biblio- 
gráfico e de avaliação de sua produção acadêmica. A nível do país, o controle bi- 
bliográfico e a disseminação de sua produção acadêmica, além da função de ava- 
liação que já é feita hoje através do sistema de coleta de dados da CAPES, seria 
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grandemente facilitado e se faria de forma natural sobre o sistema e a rede de co- 
leta já montado pela CAPES. 

Sistematizar a coleta desse material, dar-lhe um tratamento bibliográfico 
adequado e transformá-las em um instrumento de recuperação de informações do 
tipo de uma base de dados se constituirá em um grande serviço para a ciência, a 
tecnologia e para a articulação da universidade brasileira com a sociedade. 

Neste sentido o Projeto em questão já foi apresentado ao IBICT e ao CNPq, 
aguardando uma avaliação quanto a sua relevância, oportunidade e disponibili- 
dade de recursos para que possa ser desenvolvido e ampliado. O Projeto já apre- 
sentado a estes órgãos de fomento tem os seguintes objetivos: 

• OBJETIVO GERAL. 

Permitir o aproveitamento dos dados alimentados anualmente por todos os 
cursos de pós-graduação do país para a CAPES e constituir com eles uma Base 
de Dados de Teses e produção acadêmica segundo padrões bibliográficos e cata- 
lográficos vigentes no país. 

• OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Contribuir para o controle bibliográfico da produção acadêmica das uni- 
versidades brasileiras. 

- Desenvolver um sistema de gerência da produção acadêmica, integrado e 
capaz de ser útil tanto a nível de cada curso, como de cada Universidade, como 
da própria CAPES. 

- Contribuir para que a coleta de informações acadêmicas por parte da CA- 
PES evolua para adoção de metodologias de tratamento da informação bibliográ- 
fica que sejam padrões nacionais. 

- Aproveitar a rede de coleta de informações sobre produção acadêmica já 
montada para a CAPES também para o controle bibliográfico desse material, o 
seu registro em uma base de dados, sua disseminação e o acesso dessa produção. 

- Contribuir para disseminar entre as bibliotecas universitárias o padrão na- 
cional de registro de informações bibliográficas em meio legível por computa- 
dor, o Formato IBICT, como base para seus projetos de automação. 

- Aumentar a interação/cooperação entre bibliotecas universitárias e coor- 
denações de cursos de pós-graduação a nível de cada universidade. 

- Incrementar a Base de Dados de Teses operada pelo IBICT e disponível 
via RENPAC e CD-ROM do CCN e futuramente através da Rede ANTARES, 
contribuindo para sua evolução no sentido de um Catálogo Nacional de Teses 
exaustivo e completo. 

- Contribuir para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e para maior 
articulação e transferência de tecnologia entre a Universidade e o aparelho pro- 
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dutivo do país através da formação e disseminação da Base de Dados de Teses. 

ABSTRACT 

The experience developed in Federal Fluminense University, of conception 
of a database of theses and academic production of UFF is discussed. The data- 
base is managed by a Micro-CDS/ISIS aplication and data is converted from 
EXECAPES system - a data collection system on post graduation of CAPES - to 
the Micro-ISIS aplication that manages the database. The extension of the sys- 
tem and its aplication to all universities in the country is proposed so as to take 
advantage of the network of postgraduate data collection of CAPES to generate 
a complete and exhaustive database of these and academic production of all 
Brazilian universities. 

Key words: Universities; Academic Production; Bibliographic control; Database; 
Networks and Systems; System Integration. 
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ACESSO À BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS: 
o usuário interagindo na busca 

Angela Maria Belloni Cuenca 
Maria do Carmo Avamilano Alvarez 

Eidi Raquel Franco Abdalla 
Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Relata a instalação, em 1993, de uma rede local de informação pelo Servi- 
ço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Saúde Pública da Universida- 
de de São Paulo. Trata da disponibilidade de três bases locais - ACERVO, HI- 
GEIA e ADSAÚDE e outras internacionais: MEDLINE, LILACS, HEALTFI 
PLAN, LIFE SCIENCES, dentre outras. Um curso de acesso a essas bases é ofe- 
recido para capacitação do usuário na busca bibliográfica. 

Palavras-chave: Treinamento de usuários por computador; Bases de dados 
bibliográficas. 
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PROGRAMA DISQUE BRAILLE 

Rosaly Favero Krzyzcmowski 
Diretora do Departamento Técnico 
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Universidade de São Paulo 

Marizci Leal de Meirelles do Coutto 
Diretora do Serviço de Normalização 

de Publicações de Divulgação 
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Departamento Técnico 
Universidade de São Paulo 

Raimundo Miguelina Alves Flexa 
Chefe do Ser\'iço de Atendimento ao Usuário 

Biblioteca da Faculdade de Educação 
Universidade de São Paulo 

RESUMO 

Considerando-se os portadores de deficiência visual e a existência de acer- 
vos especiais para essa população, foi proposta a criação de um mecanismo faci- 
litador da disseminação e do acesso a essas informações. 

A partir de convênio formalizado em dezembro de 1992, entre a Universi- 
dade de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, através do Sistema 
Integrado de Bibliotecas/Faculdade de Educação da USP e da Biblioteca Braille 
do Centro Cultural São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, foi instituído 
o PROGRAMA DISQUE BRAILLE. O seu objetivo é de formar um catálogo 
coletivo de obras ao público, da Grande São Paulo, pretendendo-se uma expan- 
são a outras regiões do Estado, a médio prazo. 

O programa, que tem como público alvo os portadores de deficiência visual, 
se propõe a atender consultas por telefone, correspondência ou pessoalmente pa- 
ra localização das informações bibliográficas das referidas obras. 

DISQUE BRAILLE prevê dois pontos de atendimento, um na Universidade 
de São Paulo e outro no Centro Cultural São Paulo. Para tanto, deverá manter sua 
base de dados com as atualizações enviadas pelas bibliotecas participantes do Pro- 
grama, buscando ampliar essa cooperação com outras instituições brasileiras. 

Palavras-chave: Catálogo coletivo-Informatização; Deficiência visual; 
Livros em Braille; Livros falados. 
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