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RESUMO Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a pesquisa exploratória
realizada, no âmbito da Universidade Federal do Ceará - UFC, com objetivo de
avaliar o uso do POHTAL de Periódicos da CAPES junto à sua comunidade acadê-
mica. Os resultados mostram que, de maneira geral, o uso do POHTAL geroll satis-
fação para a comunidade da UFC, pela rapidez, praticidade, custo reduzido e acesso.
Outro fator positivo do uso do PonTAL é a possibilidade de ampliar o universo de
pesquisas, bem como a condição igualitária junto às out ras IFES. No entanto, alguns
usuários encouuam-se insatisfeitos, pois o POIITAL não contempla títulos de perió-
dicos de seu interesse. Outro fator de insatisfação está relacionado com a falta de
estrut ura tecuológica da UFC, o que inviahiliza o acesso ao PonTAL. As áreas que
mais têm ut ilizado os recursos disponibilizados no POHTAL são: Ciências Exatas e
da Terra, Agrárias e Biológicas. O Campus do Piei é o local que, dentro da UFC,
mais acessa o POHTAL. As áreas em que -as Bibliotecas não divulgaram o POHTAL,
e nem treinaram os usuários para o seu uso, apresentaram um baixo desempenho
deste serviço.

ABSTRACT An cxploratory rcsearch aiming at evaluaring the use of the Portal of
Periodic issucs of Capes by lhe academic communiry was perforrned at Universi-
dade Federal do Ceará (UFC). Tn this work we show the conclusions of this research.
The facility and rapidity in accessing the Portal werc considered satisfacrory, as
well as the low cose, the possibility of amplifying the universe of researches, anel
coping on equal terms with other IFI::Swere considered positive points, as nega tive
points, the absence of some periodic i itles, anel the lack of technological support
providcd by the UFC were cited by some of the users. The most frequent users
come frorn the Exact and Earth, Agricultural and Biological Sciences, and the Por-
tal is more accessed in Carnpus do Pici. The Science Arcas that were not: trained
showed weak pcrf'orrnancc.

I Baseado na Monografia de Fabíola Maria Pereira Bezerra de conclusão do Curso de
Especialização em Tecnologias da Informação para o Cercnciamen 1.0 da lnfonnação
- DCl/uFC.
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1. Introdução

A avaliação, enquanto disciplina que se preocupa em est urlu r I.IH

causas dos efeitos observados, está cada vez mais em pauta na socie-
dade contemporânea, seja na visão tradicional, como elemento d
«medição», seja na perspectiva de gestão. Logo, falar em avaliaçã
pressupõe a escolha de alguma tendência a ser observada no processo
avaliativo. Neste estudo, a nossa escolha recaiu sobre a avaliação na
perspectiva de gestão. Segundo Cardinet (1990), esta avaliação faz parte
de toda a atividade de gestão, constituindo-se no núcleo do processo
de regulação de um sistema, ou seja, pressupõe coleta de informa-
ções sobre uma realidade, confrontá-Ias com os objetivos (avaliação
propriamente)"e uma ação corretiva sobre essa realidade. Em outras
palavras, avaliar, neste sentido, significa evitar desperdícios, perdas,
em suma, racionalizar.

Após mais de dois anos de funcionamento do PORTAL de Periódi-
cos da CAPES na Universidade Federal do Ceará - UFC, e através das
estatísticas de uso fornecidas pela CAPES, a comunidade universitária
da UFC parece não estar utilizando adequadamente esta ferramenta
de pesquisa. Em função disto, propusemos-nos a realizar um estudo
para avaliar seu uso efetivo no âmbito da UFC, apresentando resul-
tado real de ganhos ou perdas para a comunidade acadêmica, e mos-
trando a importância da Biblioteca na divulgação deste serviço ele-
trônico, uma vez que mudara o paradigma operacional da biblioteca,
pois a orientação dada à comunidade deixou de ser em relação à posse
do documento, e sim possibilidade ao seu acesso. Neste sentido, bus-
camos encontrar respostas aos seguintes questionamentos: O PORTAL
está sendo, efetivamente, utilizado pela comunidade acadêmica da
UFC? Qual(is) as maiores dificuldades enfrentadas pela comunidade
acadêmica para acessar o PORTAL? Quais os benefícios ou ganhos reais
decorrentes do uso do POHTAL? Qual o papel que a Biblioteca desem-
penha como mediadora entre usuário e PORTAL? Para responder a
estes questionamentos, estabelecemos, como objetivo geral, avaliar o
uso do POHTAL de Periódicos da CAPES junto à comunidade universi-
tária da UFC. Deste objetivo, decorrem os seguintes objetivos especí-
ficos: identificar as dificuldades ou facilidades para o acesso ao POR-
TAL de Periódicos da CAPES; analisar os benefícios reais decorrentes
do uso do POBTAL de Periódicos da CAPES.

Nosso interesse pelo tema desta comunicação deu-se exatamente
por percebemos o impacto desta nova modalidade de oferta de infor-
mação para a comunidade acadêmica da UFC, proporcionando facili-
dades que extrapolam a busca de informações de forma individual
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2. Considerações acerca do POIlTAL de Pertôdicos

No ano de 1999, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pcssoui
de Nível Superior - CAPES, órgão do Ministério da Educação e CIII-

tura (MEC), efetuou severos cortes nas assinaturas dos periódicos Ih-
nico-científicos das Instituições Federais de Ensino Superior - IFI':S
brasileiras, acarretando lacunas irrecuperáveis crn suas coleções. 1)(,

acordo com Almeida (2000), este fato ocorreu em função da desvalo-
rização ocorrida do real frente ao dólar (moeda de aquisição dos perió-
dicos estrangeiros), que culminou com o aumento das despesas ('111

reais (moeda do orçamento) para a manutenção do Programa de Apoio
à Aquisição de Periódicos - PAAP, da CAPES. OS recursos necessários
para atender às 76 Instituições de Ensino Superior - IFES que pari i-
cipavam do programa tornaram-se bastante elevados para serem finan-
ciados exclusivamente pela CAPES. Com a valorização do dólar, a verba
destinada no orçamento de 1988 à compra de periódicos estrangci-
ros em papel para as lFES tornou-se insuficiente. Os cortes ocorridos
na aquisição de periódicos exigiram uma reestruturação no PAAP. Alérn
do problema surgido pela elevação do dólar, Almeida (2000) aponta
outros fatores que foram predominantes para a reestruturação do PAAP,
tais como: duplicação de assinaturas em uma mesma IFES e nurnn
mesma cidade; impossibilidade de inclusão de novas instituições no
Programa, uma vez que os recursos não estavam sendo suficientes
para atender as IFES já participantes; e redução de recursos desti-
nados ao PAAP, não havendo, por parte da CAPES, complementação
de recursos oriundos de outros programas. Os critérios para rateio da
verba para compra de periódicos em papel para as IFES levam em
conta o número de cursos, o número de alunos inscritos por ano, o
número de alunos concludentes, o número de pesquisas desenvolvi-
das e a produção científica, entre outros. Com isso, os recursos eram
substancialmente aplicados no Sudeste e Sul do país, agravando cada
vez mais as diferenças de acesso à informação nas demais regiões.

Tentando solucionar esse problema, a CAPES, depois de várias reu-
niões com os órgãos envolvidos, tais como: Fórum de Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação, representantes da Associação Nacional de
Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES,
representantes da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias -
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CI3I3LJ, optou pela COlllpru de p('riódi('os el('lrtllli('oH, 1'111I'tllIHOl'l'illIIll1'itl
nal, segundo os part icipant cs dessas reuniões, LI 1I11111('irllIlIlIis ruriu-
nal de aplicação dos R$ 11,1 milhões destinados ti ('()lIlprll d!' p('rió-
dicos estrangeiros para as lFES. (ALMEIDA, 2000). Foi decidido que, alÍ'1Il
da aquisição de periódicos eletrônicos com textos cumpletos, seria rn
adquiridas também bases de dados referenciais. Conforme explica
Almeida (2000), outras razões foram preponderantes a esta decisão,
quais sejam: possj hifid ade de acesso a um número maior de periódi-
cos, por preços inferiores, em função da aquisição centralizada pela
CAPES; garantia oferecida pelos fornecedores de acesso aos periódi-
cos desde o início de seus backfiles' (a partir de 1993 ou 1995),
incluindo o ano de 2000, além de completar as coleções de alguns
títulos que não foram renovados em 1999; acesso imediato aos perió-
dicos (em tempo real), por não depender da distribuição e entrega
dos exemplares impressos, em que as falhas eram comuns; demo-
cratização do acesso, uma vez que todas as IFES teriam acesso da
mesma forma ao mesmo número de periódicos.

Assim, no dia 10 de novembro de 2000,. foi assinado pelo Minis-
tro da Educação, Paulo Renato de Souza, o Consórcio Nacional de
Periódicos Eletrônicos, criando o PORTAL de Periódicos da CAPES, pos-
sibilitando aos professores, pesquisadores, alunos e funcionários de
97 Instituições de Ensino Superior, em todo o país, acesso imediato
à produção científica mundial. A CAPES fez um planejamento cuida-
doso desta nova interface usuário-acervo virtual, capacitando como
mediadores os bibliotecários das IFES beneficiadas pelo POHTAL. Esta
capacitação vem acontecendo periodicamente, através de treinamen-
tos com o objetivo de atualizar os profissionais quanto ao melhor uso
e acesso às bases de dados disponíveis pelo programa.

2.1 O PORTAL na UFC: mudança de paradigma?

Os periódicos, pela própria natureza de apresentação, sempre tive-
ram, nas Bibliotecas Universitárias e Centros de Pesquisas, de um
modo geral, um peso representativo para os professores e pesquisa-
dores no que concerne ao acesso à informação, uma vez que, dife-
rente do livro, este tipo de documento chega mais rapidamente ao
usuário. Nas Bibliotecas da UFC, não poderia ser diferente: o acervo
de periódicos sempre teve um valor significativo para a comunidade
universitária. O relatório de 2001 do Sistema de Bibliotecas da UFC

2 Backfiles: Arquivos anteriores.
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No ('olidillllO dI' S('IIS trnbnlhos, llti aurorus pudcrmn nC011lp1l1l111l1'
1I IIH"('IISiío (' 11 queda do IH'('rVO ele periódicos técniru-cicurff'icos, ('111
111'1)('1,du UFC. Só para se ler lima idéia: em 1992, o acervo de !>eri(l-
dil'os ('HlrulIgeiros compreeudia um total de 1642 rítulos, sendo 400
1'0I'l'('II1('Se 1242 não correntes. No ano de 2001, este número, segulldo
li rr lntório anual dc atividades da Biblioteca de Ciencias e Tccnolo-
gin - BCT, decaiu para 232 títulos correntes entre estrangeiros e uacin-
nais. Tomemos a área de química para ilustrar este fato e 1110Slr[lr /I

importância da coleção de periódicos da UFC, que já foi considerada
ti mais completa do Norte e Nordeste: a revista Tetrahedron, iniciada
em 1957 (a BCT possui desde o volume um), e co,rn altíssimo Indicc
de consulta, teve sua assinatura cancelada em 1998. As conseqiiên-
cias da tomada de decisão por parte da CAPES foram enormes, sendo
as Bibliotecas da Saúde; Ciências e TecnoJogia; Física; Matemática;
lIumanidades; e Arquitetura as mais afetadas, quando ocorreu o grande
corte nas assinaturas a partir de 1999. Naquele ano, foram assi na-
dos pela UFC apenas 772 títulos. Anteriormente ao corte dos perió-
dicos, o IBICT, em 1997, adquiriu para as IFES, Bases de Dados ref c-
renciais em CD~HOM e criou os Postos de Serviços Antares (inicialmente
conhecidos por Serviço Público de Acesso à Base de Dados - SPA),
tendo a UFC sido contemplada com um Posto tipo A. As bases adqui-
ridas na época foram: Biological Abstracts; Agrícola; FSTA (Food
Science and Technology Abstracts); Water Resources; Compendex e
Chemical Abstracts - 12th Colletive Index and Abstracts. Com a
implantação deste serviço e de acordo com o Relatório Anual do Sis-
tema de Bibliotecas da UFC -1997, já foi possível registrar um aumento
das pesquisas em meios eletrônicos de 27,31 % em relação ao ano
anterior. Também consta, neste relatório, que a comunidade reivin-
dicava a disponibilização destas bases em rede local, para que o acesso
fosse possível no próprio local de trabalho, no caso dos professores c
pesquisadores, sem a obrigatoriedade de terem de se deslocar a té a
biblioteca. O grau de insatisfação e desencanto da comunidade aca-
dêmica foi notório, foi um ano com perdas irrecuperáveis, as pes-
quisas em algumas áreas foram enormemente comprometidas. As
lFES com maior poder de barganha ganharam as fatias maiores lia
distribuição do orçamento para a compra de periódicos. Com o sig-
nificativo corte na renovação das assinaturas de periódicos para 1999,
a UFC perdeu 80% do total de assinaturas de sua coleção.

29



1i,11I101I ~IIIIII 1'1',111',1111IIUI'IIIII I 1111(,1'111111~11;1iI'INIII ,,,,,,lill'I"'",.,,,III' " I'." .I" 1'1111111.I, 1',,1,,1111"" .111I 11'1~ 111111I

Em 1999, tentando amenizar o grallde ('orH' di' PI'I'iodi(,OM,11CAPI':S
firmou um convênio com a Fundação de Apoio t, Pl'sqlliMII do I':stlldo
de São Paulo - FAPESP, para acesso à base de dados r('f('l'!,Il('iuis da
\VEB OF SCIENCE, mediante uso compartilhado da iníra-csrrutura ins-
talada na FAPESP, Este convênio garantiu a mais de 67 Instituições de
Ensino Superior e de pesquisa de todo o país o acesso a esta base de
dados referenciais, qve cobre todas as áreas do conhecimento, Foi um
ganho representativo, considerando que muitas das lFES perderam suas
assinaturas de periódicos de referência, possibilitando assim que a
comunidade universitária pudesse dispor de uma quantidade gigan-
tesca de informações científicas atualizadas semanalmente e com dados
retroativos ao ano de 1945, abrindo, desta forma, possibilidades antes
inimagináveis.

2.2 Acessar ou possuir, eis a questão?

Como argumenta Bezerra (2002), modificar conceitos, criar novas
estruturas é tarefa dificílima, se considerarmos a acomodação natu-
ral peculiar à maioria dos seres humanos. O estereótipo de coisas,
lugares e pessoas é facilmente marcado ou rotulado e é propagado
como fato real. A sociedade convenciona valores, tais como: o mais
caro e o maior são sempre os melhores, convenção esta aplicada,
também, para as Bibliotecas, que acabaram sendo avaliadas pelo tama-
nho de seus prédios e de seus acervos, sem, no entanto, levar-se em
consideração a atualização de sua coleção e a qualidade dos serviços
prestados.

A crise financeira existente hoje, em nosso país, que compromete
orçamentos, sejam eles institucionais ou domésticos, junto com a onda
inflacionária, tem levado instituições públicas e/ou privadas a rees-
truturarem suas despesas de maneira mais racional. As Bibliotecas,
neste processo de contenção, sofreram cortes significativos na aqui-
sição de seus acervos; sendo que o setor de assinaturas de periódicos
foi o que mais sentiu os impactos. Levando-se em conta estes fato-
res, bem como o aparecimento de tantas tecnologias que hoje exis-
tem no mercado, direcionadas para os serviços biblioteconômicos,
não se pode ter mais a ilusão de Bibliotecas auto-suficientes, já que
mesmo as «convencionadas» maiores em tamanho e em acervo não
conseguem atender as necessidades informacionais de um usuário cada
vez mais exigente.

Individualizando esta questão para as universidades, Marchiori
(1996) afirma que «os orçamentos para as bibliotecas universitárias não
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1111'1101'1»,As difi('lIld"d('s nisl('IIH's II/IS bibliol('('IIS purll HIISH'IlIIIl,'1I0
d,' MIIIH;('ol('l,'t)(,S VPII' 1'11\',('11do ('011' qll!' ('sim; repellst'1l1 SIIHS I'o 1'1II/lS
dI' IIqllisi\,'ões. AHSilll, slIrgelll ullf'rllulivu8 de parcerias para IIqllisi-
(:11011('coleções coujuutas. EslílS cooperações incviravclmcnr e I('VIIIII
/lH hihliorccas a suspcudercm asainaruras de UJIl mesmo rírulo pllrll
IIq(ll'lus que atendem em siercma de cooperação. Mas, indcpcndcute
d('sl(~ (ato, o que precisa ser trabalhado é o conceito da posse do acervo
(' li forma clc acessá-Jo,lcvando-se em conta que mesmo os serviços
('o()perat ivos originalmente criados, baseados no emprést imo do
documento em papel, já tiveram que ser reestruturados.

A proliferação de serviços eletrônicos e a criação de redes de iuf'or-
mação on-line já são uma realidade inevitável. Essa mudança de paru-
digrna operacional da biblioteca certamente que pode trazer ansic-
dados para bibliotecários e usuários e, no Sistema de bibliotecas da
llFC, não poderia ser diferente. O acesso ao conhecimento mudou
radicalmente, as possibilidades de busca decorrentes da democrat i-
zação que as novas tecnologias vêm produzindo: dia após dia colo-
.am o nosso sistema em condições igualitárias com o restante do país.

A renovação do acervo em papel para o acervo virtual modifica os
princípios e métodos aplicados durante anos em nossas bibliotecas.
Estamos «Iincados» com o mundo, a globalização também chegou à
biblioteca, mesmo que de forma utópica. Os usuários têm vivido situa-
ções contraditórias: por um Iado.a tecnologia possibilita o acesso aos
documentos eletrônicos através do PORTAL da CAPES; e, por outro lado,
a não viabilização deste acesso, pela falta de estrutura tecnológica
nas dependências da universidade. Esta defasagem nos aparatos tec-
no lógicos das Bibliotecas das IFES provoca um desconforto tanto para
os usuários quanto para os bibliotecários. Para os primeiros, por verem
suas demandas de informação frustradas pela falta e/ou deficiência
no acesso; e, para os bibliotecários, porque acompanham in loco essas
frustrações e se sentem impotentes para «deletá -Ias». Entretanto, o
que nos conforta é sabermos que, mesmo dispondo de arcaicos com-
putadores e em número insuficiente, os usuários das Instituições de
Ensino Superior do país jamais serão os mesmos, depois da implan-
tação do PORTAL de Periódicos da CAPES. Temos que reescrever uma
nova história, como afirma Schuelter (2000), «as novas tecnologias, a
exemplo das transformações [ ... ], estão nos obrigando a fazer muito
mais que uma confortável adaptação. O mundo de hoje está a exigir
a criação de novos paradigmas de aquisição e de constituição do conhe-
cimento» .
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:3. A81JCcto8 MNotlológico8 du Posqussn

A pesquisa é de cunho exploratória e foi realizada juuto à COIl1U-
nidade acadêmica da UFC. Para a coleta de dados utilizamos um ques-
tionário composto de questões fechadas e abertas, possibilitando ao
pesquisado manifestar sua real opinião acerca dos questionamentos.
A pesquisa de campo foi realizada no período de um mês, aplicando-
-se os questionários diretamente aos usuários que freqüentavam as
bibliotecas do sistema e pela INTERNET. Nossa amostra foi de 200
usuários, porém, mesmo utilizando todos os recursos apresentados
acima, nosso retorno foi de apenas 72 questionários, ou seja, 36%.
Embora a resposta não tenha atingido os 100%, consideramos repre-
sentativo para o estudo proposto. Tomando por base os objetivos da
pesquisa e para facilitar uma melhor compreensão, os dados obtidos
foram estruturados tendo ramo parâmetros as seguintes variáveis:
categor-ia dos usuários que utilizam o PORTAL na UFC; identificação
das dificuldades ou facilidades para o acesso ao PORTAL de Periódi-
cos da CAPES; análise dos benefícios reais decorrentes do uso do POR-
TAL de Periódicos da CAPES; e discussão, a partir dos relatórios for-
necidos pela própria CAPES, do uso do PORTAL de Periódicos pela
comunidade universitária da UFC. A análise das questões foi feita de
acordo com as variáveis anteriormente descritas, utilizando-se o cál-
culo de porcentagem simples e todos os nossos entrevistados foram
identificados por números, resguardando desta forma as suas identi-
dades. Ao longo da análise dos dados e discussão dos resultados, apre-
sentamos as falas de alguns entrevistados que representaram maior
relevância para o estudo proposto.

4. Análise dos Dados e Discussão dos Resultados

Segundo as orientações da CAPES (2002b) no que tange à utilização
do PORTAL, são usuários autorizados para acesso a este programa:
docentes permanentes, temporários e professores visitantes; estudan-
tes de graduação, de pós-graduação e de extensão; funcionários per-
manentes e temporários das instituições participantes'', através das
estações de trabalho instaladas nas dependências da Universidade.

No que diz respeito à categoria dos usuários pesquisados, a maio-
ria (68,06%) é de professores, o que mostra claramente o público
que mais utiliza o PORTAL. OS dados aqui apresentados não nos sur-

:J lnstitu içôcs participantes: Universidades, Institutos de Pesquisa.
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pl'l,~'"III'I'/l1I1. /lfilllll. plll' 1II'/lHi/lO111111I1I\,'/lIII~'lllodo I'Oll'l't\1, d(' P('I'i()-
dil'Oi'\ 111111j.'(;.(I p(lhli('o 111\0 PI'(';\('IIII' 1111SIIII ruu iotiu era composto
plll' dOI'('III('s, () qll(' jllSI ifi('n ('sl(' ,,110 índicr-. Na figura 1, pode ser
IIh~iI'l'\1111/1('1111'11111('111('('slll disll'il>lIi(,'ão por ca iegorias de usuários:

FICLJHA 1
Disu-ibuição pOl' categortas de usuár-ios da pesquisa

1,:39% 1,:39%

18,05%

68,06%

• Professores • Pós-gradIHu;ãu • Cruduur .•:ãu FtlllciulI;jrio~ o Outrus

Chamou nossa atenção a presença relativa de alunos de gradua-
ção (11,11%) como usuários do POHTAL, índice que ficou muito pró-
ximo ao dos estudantes de pós-graduação (18,05%). Como as áreas
de concentração dos cursos destes alunos são Ciências Biológicas e
Ciências da Saúde e Engenharias, acreditamos que eles têm buscado
os periódicos disponibilizados no POHTAL como suporte para a ela-
boração de monografias de conclusão de seus cursos, prática já ado-
tada em quase todos os cursos de graduação na UFC. Portanto, tal
rato só comprova que, quando se oferecem oportunidades de acesso
a periódicos científicos, seu uso não é restrito aos professores e muito
menos aos estudantes de pós-graduação, daí a necessidade do inves-
timento em recursos para facilitar o acesso a este tipo ele publicação.

Ao indagarmos quanto à área de interesse dos entrevistados, a
maior concentração deu-se, em nível de pós-graduação, para as áreas
de Ciências Exatas e da Terra, Agrárias e Biológicas. Na categoria de
professor, as áreas de maior interesse foram as Exatas e da Terra,
Biológicas e Saúde. Na figura 2, estas informações poderão ser melhor
observadas.
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FICUBA :2
Áreas de interesse dos entr-evistudoa
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I Ciências I Ciências
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Ciências
,

Enge- I Ling.let. Ciências ' Periódicos.
Exatas Sociais Biológicas Humanas nharia e da Cer.·e

e da Terra Aplicadas Artes Saúde .\IIIII,id.

Os dados aqui apresentados levam-nos a algumas reflexões: a
Uni versidade Federal do Ceará possui 47 cursos de Graduação, 60
de Especialização, 44 de Mestrado e 22 de Doutorado, estando dis-
tribuídos, por Centros, como podemos observar no quadro 1. (UFC.

2002a, 2002b, 2002c):

QCADIlO1
Distribuição dos cursos da UFCpor Centros

Centros Crud. Especial. Mestr. OouL

Ciências 12 6 7 6
Humanidades 20 32 12 4
Ciências Agrárias 5 - 7 7

Ciências da Saúde 4 15 10 3
Tecnologia 6 7 5 2
Interdisoiplinar - - 3

Fonte, UFC (20028, 2002b, 2002c).

As áreas de maior interesse maniFEStado pelos entrevistados, nesta
pesquisa, não vão ao encontro dos cursos ofertados pela UFC, distri-
buídos no Quadro 1 por Centros, uma vez que a área de Humanida-
des, por exemplo, oferece maior número de cursos de graduação e de
pós-graduação na UFC, e só apresentou, na pesquisa, 11 indicações
de interesse. Isto pode ser decorrente de alguns fatores: um deles é
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IIIH', 1111pl'illll'il'lI VUHIIIIdo POIl'l'i\L, pOlll'OH líllllos l'orUlI1 udquiridos
plll'lI l'slllS ,íl'('IIH, () qll/' polll' 11'1'lIeHt'slilllllllldo os professores e pes-
lI"iI'Hlllol'('H; I' o outro, ti 1'IIIIu d(' rrcinamcuto para a utilização deste
Ml'I'vil,'o, por parrc dUH Bibliotecas que atendem a esta área. Enten-
dl'lllOH '1"(' u Biblioteca exerce papel fundamental no processo de
divlllguçiio deste programa, devendo atuar como mediadora entre o
I'OIl'l'i\L e a comunidade acadêmica da UFC. Confirmando nosso pres-
Hlq)()HIO,alentemos para a seguinte fala de um entrevistado: «sugiro
1111('seja ministrado um treinamento para o Centro de Humanidades
011 q\lem sabe um lançamento cio PORTAL, como foi feito na Biblio-
1/'1'11do Piei. Assim, as pessoas ficariam sabendo da existência desta
lr-rramenta e, certamente o seu uso poderia ser mais produtivo» [16]4.
Além disto, a pequena utilização do PORTAL da CAPES pode ser em
de('orrência da falta de estrutura existente hoje em toda a UFC, o que
11'11Idificultado o bom desempenho do programa. A Biblioteca de
Ilumanidades, atualmente, dispõe apenas de dois computadores liga-
dos à Internet para atender 10.354 usuários inscritos, sendo que
estes computadores não são destinados exclusivamente para este fim.
As falas de alguns entrevistados evidenciam o que relatamos: « é .. ·]
11infra-estrutura tecnológica da UFC no que diz respeito ao Centro de
II umanidades. Muitas vezes, precisamos acessar o PORTALe não con-
seguimos [ ... l> [16]. Ou ainda:

A dependência da utilização do POHTAL, para o funcionamento da rede de acesso
à Internet, a fatores externos como falta de energia elétrica e falta de equipa-
mentos computacioriais, tanto aqui na UFC -quanto nos diversos pontos que rateiam
nosso acesso a Internet, portanto, o bom uso do POHTAL requer que providências
sejam tomadas para evitar estas falhas [ ... ] [28]

Em contrapartida, a área de Ciências Exatas' e da Terra foi a que
apareceu na pesquisa com maior índice de indicações de uso. Este
fato pode ser explicado porque tradicionalmente a área de física está
inclusa, e percebe-se a grande concentração de periódicos desta área
disponíveis no PORTAL. Estes resultados podem ainda ser conseqüên-
cia do treinamento que foi ministrado desde a inauguração do POR-
TAL, como apontam os relatórios da Biblioteca de Ciências e Tecno-
logia: foi treinado um total de 727 usuários para acesso ao programa.

Questionados sobre o hábito de utilização da biblioteca para a con-
sulta aos periódicos técnico-científicos em papel, 69,44% afirmaram
ainda ter este hábito. No entanto, o que se tem observado ao longo

+ Algumas citações :referenciadas e numeradas entre [] representam as falas dos nos-
sos entrevistados, resultado da aplicação de nossos inquéritos.
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dos anos é um decréscimo 1It1ut ilizuçiio deHs(' tipo di' pl'l'illdirllH 1'111
todas as Bibliotecas do Sistema da UFC, dados ('"trllídIlH dllH ('stlltís-
ticas anuais de uso do acervo de periódicos, aqui uprcscnrudos 110
período de 1994 a 2001. Veja o quadro 2:

QUADRO 2
Consulta local de periódicos técnico-científicos em suporte papel no Sislen18 de Bibliotecas

da UFC no período de 1994 a 2001

BiLliot.lAno 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ciências da Saúde 19253 13232 5680 15553 9629 10937 7875 4407

Ciências e Tecnologia 50899 94425 47583 40557 47331 44 828 44 125 26070

Física 17607 27600 7826 2666 3931 6761 8553 5054

Labomar 1 567 1 688 2485 2383 2631 2602 2724 2097

Matemática 1 216 1 372 2485 1599 1480 1250 970 530

Pós/gra. Engenharia 154 172 244 298 208 481 342 194

Hum. Letras e Artes 8043 7707 6425 11 626 13333 34200 24348 13927

Educaçãoé 3518 5 168

Casas de Culturas* 4519 3268

Direito 2540 2546 3468 12488 5044 7338 5816 1 001

Economia 2643 3352 1200 2 120 1 800 1 200 1 500 430

Caen 1442 3960 2194 2 128 1369 2077 2592 2863

Arquitetura 589 764 455 196 1 051 1 438 1 454 1 548

Econ. Agrícola 2292 4471 1 830 1 950 1 448 1 827 1 498 981

Fonte: Relatórios do Sistema de Bibliotecas da UFC no período de 1994 a 2001

Outro dado que nos chamou a atenção foi o fato de os alunos de
pós-graduação, que perfazem um total de 18,05% dos entrevistados
deste estudo, não utilizarem em sua totalidade os periódicos em papel,
pois entendemos que, mesmo com a existência do PORTAL da CAPES,

existem casos em que os periódicos de interesse não foram contem-
plados com o programa, E o que podemos constatar com as seguin-
tes falas: « [ ••• J muitos títulos que nos interessam não estão no Portal»
[70]. Outros afirmam «as revistas da área de Botânica estão sub-
-representadas» [33J. «Às vezes, não consigo o paper completo.» [37J,
ou ainda: «os títulos mais abrangentes de minha área não são con-
templados.» [40J. Estas falas colocam em xeque os critérios de esco-
lha dos periódicos que compõem o PORTAL. Quem sabe fosse interes-
sante fazer uma atualização dos títulos dos periódicos, afinal,

5 Em 1996, houve a fusão da Biblioteca de Educação e das Casas de Cultura na
Biblioteca de Humanidades, Letras e Artes.
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()III'HtiOIlUdllH sohrr- ('01110 t()Il1l1rlllll ('()ldl('l'illl('lItO do POll'l'AI" li
IIl/liorill (:lO'X)) lIf'imloll t('r sido ut ruvés do s/te du C;AI'I':S (I<-sde HIIII
illllllgllrll(:iio, o POIlTA" jií rcve HIIHltontepage modificada várias vezes.
t\ I'lIdll vcrsilo, pOdClIlOSconstatar a preocupação e o cuidado de serem
IIprl'Selltlldus as iuformaçôcs de maneira clara e precisa, facilitando
dl'Htll f'orlllu o acesso às mesmas. O acesso dá-se pelo endereço

I1ttp:l/www.periodicos.capes.gov.br/portugueslindex.jps> ). Em segundo
IlIgllr, com 21 %, aparece o «orientador e/ou colegas», como veículo
cito divulgação deste serviço, o que é perfeitamente aceitável, uma vez
CIIII'li pós-graduação tem sido uma das beneficiadas, conforme afirma
C'OIIlmuita ênfase um dos entrevistados: «[ ... J meus alunos de mes-
t rurlo passaram a consultar as revistas disponíveis [ ... J, trouxe mui-
tos benefícios em todos os sentidos, o PORTAL tornou-se indispensável
pu ra quem realmente se envolve em atividades de pesquisa.» [30 J. O
quc nos chama atenção é que a Biblioteca só teve 11 % de indicação
I'OIllO divulgadora do programa. Isto pode ser percebido entre outros
romo a falta de habilidade das bibliotecas universitárias e de institu-
tos de pesquisa em conduzir a utilização deste programa levando-o à
rlcscontinuidade. Uma das exigências de continuidade do programa são
ns estatísticas de uso forneci das pelos editores das Bases de Dados,
sendo esse item o que mais terá peso para garantir que a instituição
X ou Y continuará, ou não, participando do progr.ama. As bibliotecas
precisam criar uma estratégia de divulgação do PORTAL, em grande
escala, para que todos os segmentos da comunidade universitária conhe-
çarn e, principalmente, utilizem este serviço, afinal 15,27% dos entre-
vistados nunca o utilizaram. Na pesquisa, também, ficou evidente que
o acesso ao PORTAL não se dá de forma contínua, chegando a ser
insignificante, se considerarmos o número potencial de usuários exis-
tentes hoje, na UFC, observando-se os três segmentos: professores, alu-
IlOS e funcionários técnico-administrativos. Por exemplo, as Bases da
IEEE, foram acessadas apenas 55 vezes em três meses, o que resulta
em apenas 18,33 acessos por mês, não se podendo esquecer que a
base acima citada atende a todas as Engenharias. Acreditamos que a
autenticação por senha para uso das Bases da IEEE desfavorece a busca
em longa escala, uma vez que somente os professores e os bibliotecá-
rios têm direito ao cadastramento, e estas senhas são de uso indivi-
dual, não podendo ser cedida para terceiros. As bases que apresenta-
ram maior utilização pela comunidade da UFC, foram a Science Direct
e Bases Referenciais. Como ambas são bases multidisciplinares, não é
possível fazer uma relação direta com as áreas de maior interesse
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apresentado pelos entrevistados deste estudo, 'I'!" M"O,Ci"lwillM K\II
tas e da Terra, Agrárias e Biológicas, uma vez qll(' "M h"~H'H8('/('11('(

Direct e Referenciais também contemplam as árens de 1IIIIIIIIIIidades
que, neste estudo, apresentaram baixo índice de procura. Acreditamos
que a preferência de acesso aos periódicos disponíbilizados pela Else-
vier Science (editor da Science Direct) está relacionada com os pró-
prios recursos da base, atribuímos dois grandes fatores: por ser o edi-
tor que mais teve títulos adquiridos pelo PORTAL e por apresentar um
alto índice de resolução na visualização dos artigos. Um terceiro fator
que consideramos relevante é que, a cada versão de atualização da
base, são acrescentados mais recursos de busca para o usuário.

No que concerne às dificuldades enfrentadas para acessar o POR-
TAL, 65,28% dos entrevistados afirmaram não ter sentido qualquer
dificuldade para o acesso. A estrutura de busca adotada pelo PORTAL
da CAPES é uma ferramenta de fácil operação. As novas ferramentas
em versão eletrônica, como os documentos multimídia disponibiliza-
dos hoje à comunidade de pesquisa, têm em sua essência estrutural
o formato dos documentos tradicionais, possibilitando que os pes-
quisadores se sintam familiarizados com as formas de entrada e de
recuperação dos documentos. Entretanto, por ser uma atividade rela-
tivamente nova, o acesso a periódicos eletrônicos pode apresentar
alguns pontos de dificuldades, é o que foi manIFEStado por 19,45%
dos entrevistados, embora que, com relação a este percentual, ape-
nas dois usuários afirmaram ter pouca habilidade com as novas tec-
nologias. Sobre este processo de adaptação necessária ao uso das novas
tecnologias, Viana (1998) afirma que «a vida das pessoas que possuem
o privilégio de utilizar os serviços da internet realmente mudou. A
adaptação, tanto às novas tecnologias quanto à nova 'comunidade'
mundial, é necessária e imprescindível, para que seja possível apro-
veitar toda a potencialidade do ciberespaço e da Internet».

Indagando aos entrevistados se eles acreditavam que o PORTALtrouxe
melhorias ao acervo das Bibliotecas, 84,72% sinalizaram que sim, e
justificaram com as seguintes falas: «oferta acesso às informações biblio-
gráficas a um custo inferior ao da assinatura do periódico material, faci-
lita a consulta em termos temporais e locais.» [18]. Outro afirma: «pela
facilidade e comodidade do acesso a um grande número de periódicos
tanto antigos como atualizados em uma vasta área do conhecimento.»
[25]. Com todos os recursos tecnológicos hoje disponibilizados, não
podemos imaginar mais apenas bibliotecas convencionais, a biblioteca
do futuro irá além, conforme afirma Viana (1998): «abrange o virtual e
o digital, ao mesmo tempo em que não possui um espaço físico, um
local de funcionamento. E a biblioteca que irá utilizar todos os recursos
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IlIlj" di~!i0lll\ I'i~. ~I'III.,'IIM11M110\111'11I'I'IIologillH d(' ild'lIl"Ill/l\,II0I' di' I'('d(':;».
1)1'111"1'o:; !iJi!i% ql/(' diHl'lIl'dllrll111 d1'H11Ihip(Ii('!it', 11111lIpl'('Ht'lIlolI 11
H('~IIi,ill' jllHlil'il'lIlivlI: «o 1H'('rvo sendo 1'1('lrtlllil'O lliio l'olllrilJui ('111nudu
11111Il','rvII dllH bihliOI('I'IIH, H(' os I'lIlIdos qll!' siio gflslOs lias revistas I'os-
1'1,'111IIHlldoH[1"1"11IIdqllirir 1I0VOSlivros 011 revistas uão disponíveis 110
1'()U'I'Al.lrllrill 11111grulld(' benefício às bibliotccas.» [41]. Um outro entre-
\ iHllldo roi muis iurisi vo ao afirmar que: «a continuidade do Portal
levu ria ti lima Icndência natural de descon linuidade na assinatura dos
p('l'i6di('os ('111papel; como algumas áreas não foram beneficiadas de
I'lIr'"a sat isfat ória pelo POHTAL, e as assinaturas dos periódicos em
pllp<,1estão sendo eliminadas, indiscriminadamente, não houve um ganho
101111.-[33]. Perguntamos aos entrevistados se eles consideravam que
li POHTALIrouxc algum benefício a eles enquanto pesquisadores: 75%
n-sponderarn que sim, conforme pode ser observado nas seguintes falas:
«o POHTAL tornou-se indispensável para quem realmente se envolve
('111atividades de pesquisa.» [8]. Outro afirma: «[ ... ] o Portal não só
Irouxe benefícios para o ensino e a pesquisa na UFC, como hoje consi-
rlr ro absolutamente indispensável como suporte bibliográfico para pro-
dução científica, ensino e extensão. Na minha opinião, a assinatura
das revistas do POHTALconstitui-se um dos mais profícuos investimen-
tos dos últimos tempos na Universidade Brasileira. Como dizia o Prof.
Zcferino Vaz, uma universidade se faz com cérebros e Iivros.» [27].

Atualmente, o número de beneficiários com o POHTALalcança cerca
de 1 milhão ele professores, alunos de graduação e pós-graduação.
Segundo Souza (2002), «[ ... ] esta iniciativa permite a superação de
ti m dos maiores obstáculos enfrentados pelos pesquisadores de qual-
quer país: o acesso rápido à produção científica e tecnológica mun-
dial devidamente atualizada».

5. Considerações finais

O compromisso das universidades com o ensino, pesquisa e exten-
são tem sido ampliado com o advento das novas tecnologias aplica-
das à educação, superando os limites de espaço e tempo, o que requer
dos profissionais envolvidos, neste processo, novas competências e ati-
tudes, criando e recriando estratégias de acesso à informação.

A implantação do POHTALde periódicos da CAPES para as 97 Ins-
tituições de Ensino Superior surgiu como alternativa para minimizar
os efeitos negativos do corte de assinaturas de periódicos estrangeiros
para as IFES e possibilitar às bibliotecas o acesso à produção cienti-
fica mundial de forma igualitária nas mais diferentes regiões do país.
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o POHTAL é lIll1 importante iust nuurur o dc" SI'IH'1'IIC,'i1CI dc' dCIHiglllddll

des regionais, pois os mcsmos dOCUIIIClltos podc'riio sc"r IIC'C"HHlldos por

dois ou mais pesquisadores ao mesmo tempo, HICSIIlO qll(' 11111c"Hteju ('111

uma 'instituição de renome no país e outro encontre-se na região ama-

zônica, por exemplo. O PORTAL vem introduzindo, assim, uma mudança

na cultura acadêmica, proporcionando maior visibilidade à produção

científica, tanto brasileira como mundial. Por essa ótica, parece estra-

nho que 25% dos entrevistados em nossa pesquisa não considerem que

o POBTAL trouxe benefícios para eles enquanto pesquisadores.

Finalizando, podemos afirmar que o PORTAL possibilitou a demo-

cratização da informação, nos vários segmentos da UFC, criando para

a comunidade acadêmica, uma condição de igualdade de disputa no

mercado de trabalho, uma vez que através do acesso à produção mun-

dial' tal ferramenta capacita a comunidade a transformar dados em

informação e informação em conhecimento.
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