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RESUMO

SALES, Maria Creuza de. Avaliação da utilização dos periódicos em Direito
editados em CD-ROM e impressos. Teresina, 2004. 147f. Monografia
(Especialização) - Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, 2004.

Considerando o surgimento de uma nova ordem mundial, alicerçada no avanço das
novas tecnologias de informação e de comunicação, responsáveis por novas formas
de registro, produção e divulgação do conhecimento humano, analisa-se a utilização
da coleção de periódicos em Direito produzida em CD-ROM, disponível na Biblioteca
do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT da 22ª Região), Teresina,
Piauí, considerando-se o período de 2000 a 2002. Analisam-se os seguintes pontos
alusivos aos CD-ROMs: ferramentas, aspectos intrínsecos, capacidade interativa,
níveis de acesso, graus de dificuldade, preferência de uso entre impresso e CD-
ROM, e localização de acesso. O universo compreende dois segmentos: (1) os sete
títulos de periódicos da coleção: Decis6rio Trabalhista, Revista do Direito
Trabalhista, Revista Jurídica: Consulex, Revista Jurídica, Síntese Trabalhista,
Revista dos Tribunais, Diário Oficial Infonnatizado; (2) magistrados e servidores
pertencentes ao quadro da Justiça do Trabalho no PI. Metodologicamente, utiliza-se
a técnica da observação direta extensiva, com aplicação de um questionário misto
para a coleta de dados. Dentre os resultados obtidos, com base no referencial
teórico, que abrange aspectos inerentes ao periódico técnico-científico impresso e
eletrônico, ressaltando vantagens e desvantagens do CD-ROM, em linhas gerais,
infere-se que os suportes eletrônicos e em CD-ROM, especificamente, ainda
encontram no material impresso um forte concorrente, visto que alguns fatores
fortalecem essa preferência. A diversidade de ferramentas dos CD compromete a
sua possível padronização, embora ofereçam recursos, como a lógica booleana, que
amplia as chances de o usuário localizar a informação demandada. O formato de
apresentação de 90% do sete periódicos analisados mantém interface amigável e de
fácil uso, propiciando o manuseio veloz e a rápida absorção por quem
operacionaliza as bases. O conteúdo privilegia temas de Direito Trabalhista e áreas
afins, de interesse do TRT da 22ª Região. Quanto ao suporte, a preferência pela
versão impressa tem primazia.
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ABSTRACT

SALES, Maria Creuza de. Avaliação da utilização dos periódicos em Direito
editados em CD-ROM e impressos. Teresina, 2004. 147f. Monografia
(Especialização) - Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, 2004.

Considering the appearance of a new world order, based on the developments of the
new inforrnation and communication technologies, responsible for new ways of
recording, producing and disclosing human knowledge, it is analyzed the usage of
the collection of law periodicals produced in CD ROM, available at the library of the
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT - 22ª Região), Teresina, Piauí,
taking into account the period from 2000 to 2002. The following points concerning the
CD ROMs are analyzed: working tools, inherent aspects, interactive capacity, levels
of access, degrees of difficulty, usage preference between printed material and CD
ROMs and place of access. The universe comprises two segments: (1) the seven
titles of periodicals from the collections: Decisório Trabalhista, Revista do Direito
Trabalhista, Revista Jurídica: Consulex, Revista Jurídica, Síntese Trabalhista,
Revista dos Tribunais, Diário Oficiallnformatizado; (2) magistrates and civil servants
belonging to the staff of the Labor Justice Court of Piauí. Methodologically, it is used
the extensive direct observation technique, through the applying of a mixed
questionnaire for data collecting. Among the results obtained, based on the
theoretical model, which includes aspects inherent to the printed and electronic
techno-scientific periodicals, stressing the advantages and disadvantages of the CD
ROM, in general lines, it is concluded that the electronic and CD ROM supports,
specifically, still have in the printed material a strong competitor, since some factors
strengthen this preference. The diversity of working tools of the CDs jeopardizes the
possibilities of its standardization, although they offer resources, such as the use of
Boolean logic, which enlarges the user chances of locating the desired information.
The presentation format of 90% of the seven periodicals analyzed keep a user
friendly interface, making both the usage and understanding very quick for those who
use it. The contents privileges themes of Labor Law and correlated areas, which are
of interest for the TRT - 22ª Região. As for the support, the preference for the printed
material is still paramount.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, o conhecimento, mais do que no passado, é um dos principais

fatores possíveis de uso para superação das desigualdades, ao agregar valores,

gerar mais e mais empregos qualificados, e propagar novas idéias capazes de

revolucionar os campos dos saberes sociais e humanos. Assim, esta situação, que

abrange todas as nações, traz reflexos diretos nos sistemas de relações econômicas

e políticas dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a tal ponto que as

alterações até então introduzidas vêm proporcionando uma nova leitura e

manutenção face à realidade determinada, com nitidez, por fatores, como

conhecimento, educação e desenvolvimento científico e tecnológico.

Isto significa que, não obstante as diferenças entre os países, expressas por

uma economia desigual e desumana, há o surgimento inevitável de uma nova ordem

mundial, alicerçada no avanço das novas tecnologias de informação e de

comunicação (NTIC). Em última instância, são elas responsáveis por novas formas

de organização e produção do conhecimento humano, e, por conseguinte, por

profundas mudanças culturais e sociais.

No contexto de tais transformações, está a denominada "explosão

inforrnacional", intrínseca à sociedade contemporânea. Trata-se de um quase

incontrolável volume de informações, produzidas nas diversas áreas do

conhecimento humano, ocasionando, às vezes, tanto para especialistas, como para

pesquisadores, na condição de principais interessados na comunicação das

descobertas científicas, prejuízo no que concerne à qualidade do conteúdo

informacional disseminado. Isto porque, com freqüência, os critérios de produção

técnico-científicos são ignorados, dando origem ao chamado "lixo cibernético".

Por outro lado, se a "explosão inforrnacional" pode trazer à tona informações

irrelevantes, sem credibilidade e veracidade, é consensual que a comunicação

eletrônica (expressão ora utilizada para designar as informações veiculadas por

meio das NTIC, mais especificamente, pelas redes eletrônicas de informação e pela

Internet) favorece, de forma ágil e quase imediata, o intercâmbio de informações.

Portanto, acelera a disseminação de novas pesquisas e descobertas, além de

configurar verdadeiro sistema de comunicação global.

Retrocedendo, lembramos que a comunicação, o registro e a produção de

informações em todas as suas instâncias, até mais ou menos a década de 60, se
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davam, praticamente, no suporte tradicional- o papel. Com o advento das mídias

digitais impulsionadas pelo crescimento das NTIC, surgem e se expandem, ao final

dos anos 80, tecnologias de informação, representando, segundo Cunha (1994),

promessas potenciais de maior circulação das informações produzidas

Assim, tais ferramentas são utilizadas para assegurar tanto a qualidade no

acesso, como no armazenamento e na recuperação de informações, propiciando

pesquisas céleres e com resultados, cada vez mais, precisos. Por conseguinte, a

produção técnico-científica, antes disponível tão-somente para um público seleto e

com maior poder de acesso às fontes informacionais, hoje, está à disposição, em

tempo real, mediante títulos de periódicos on-Iine ou publicações que recorrem a

mídias digitais.

Entre estas últimas, está o compact disc read on/y memory (CD-ROM). Para

Nogueira e Nuci (1997), o emprego do CD-ROM para a recuperação de dados e

informações, mormente, nas nações periféricas ou em desenvolvimento, passa a ter

significativo impacto, a partir do ano de 1985. Sem estar atrelado diretamente às

telecomunicações, o CD-ROM conquistou espaço na armazenagem de livros,

índices, bases de dados, jogos etc., o que justifica a fala de Malinconico e Warth

(1995, apud TARGINO, 1999, p. 19), para quem, "I... ] de 1985 a 1994, o número de

bases de dados on-/ine cresceu mais de 28% ao ano; o número de bases de dados

que contém texto completo cresceu quase 40%; e o número de bases de dados em

CD-ROM cresceu mais de 100% ao ano.n

Decerto, este crescimento tem ligação estreita com a possibilidade quase

fantástica de armazenamento, haja vista que, grosso modo, um CD comum, de

aproximadamente 12 centímetros, comporta 650 milhões de caracteres (650

megabytes) de informação digital, o que corresponde a mais ou menos 10.000 a

12.000 páginas impressas. Em outras palavras, possui grande vantagem sobre os

impressos, no que se refere à capacidade de armazenamento e de espaço na

estanteria, evitando que os usuários transportem pilhas de fascículos no momento

da consulta. Ademais, é capaz de agilizar as buscas no momento das pesquisas .

Então, é crescente o registro da produção de diversos campos em CD-ROM.

É um dos recursos usados por editores com vistas a facilitar o acesso e, ainda,

vencer a possível rejeição dos assinantes diante de publicações editadas

unicamente em meio eletrônico, recorrendo, assim, tanto ao tradicional impresso

como aos discos compactos a laser, apesar de, a bem da verdade, ainda manterem
15



um custo relativamente elevado. Dentre esses campos de estudo, está a área de

Direito.

A partir do exposto, é objetivo central desta monografia:

• Avaliar a utilização da coleção de periódicos em Direito

produzidas em CD-ROM, disponíveis na Biblioteca do

Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região (TRT da 22!

Região), Teresina, Piauí (PI).

A consecução deste propósito demanda os seguintes objetivos operacionais:

o Identificar os títulos dos periódicos disponíveis na referida biblioteca,

editados tanto no formato CD-ROM como no impresso;

6 analisar as ferramentas de pesquisa disponíveis nos CD-ROMs;

€) verificar os aspectos intrínsecos dos CD-ROMs - formato de apresentação,

conteúdo e grau de interatividade;

e estudar os níveis de acesso dos usuários aos CO-ROMs existentes na

coleção da Instituição;

" identificar os elementos (des)favoráveis à utilização dos títulos em CD-

ROM;

o comparar o grau de uso entre os títulos de periódicos acessados, via CO-

ROM na Biblioteca do TRT da 22ª Região e/ou via Rede do Tribunal.

Decerto, a força do CD-ROM na área jurídica e o investimento da Biblioteca

do TRT da 22ª Região em assinaturas de periódicos em CD-ROM justificam per se a

seleção do terna antes enunciado, acrescentando-se, dentre outros motivos, os

seguintes:

• a carência de estudos sobre o terna;
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• a possibilidade de contribuir com editoras jurídicas, no que se refere à

produção de CD-ROM, repassando-Ihes os resultados obtidos;

• a necessidade de detectar as causas que tornam os CD-ROM muito ou

pouco utilizados;

• a possibilidade de fornecer subsídios para estudos posteriores sobre esta

temática aos demais interessados, corno: outras entidades, técnicos em

informática, bibliotecários etc.;

• o estudo da conveniência (ou não) de se manter assinaturas em CD-ROM,

corno forma de estímulo aos usuários para maior utilização das NTIC;

• os custos elevados das assinaturas.

Por outro lado, os objetivos enunciados conduzem à formulação dos

seguintes pressupostos:

• as ferramentas de pesquisa oferecidas pelos CD-ROMs são bastante

diversificadas;

• aspectos intrínsecos dos CO-ROMs, corno: formato de apresentação,

pouca ênfase aos elementos interativos e forma de apresentação do

conteúdo constituem empecilhos de uso por parte dos usuários;

• a política de divulgação do uso dos CD-ROMs, como forma de sensibilizar

os usuários para níveis de acesso satisfatórios, é, praticamente,

inexistente;

• questões de natureza cultural acarretam, em muitos usuários, atitudes

de rejeição diante da possibilidade de uso dos novos suportes digitais em

substituição ao suporte tradicional;

• a intermediação de uma tecnologia digital para acesso ao conteúdo do

CD-ROM também causa em certos usuários constrangimento de uso;

• os gabinetes e/ou setores de trabalho dos usuários da Biblioteca do TRT

da 22ª Região propiciam acesso mais rápido e com maior comodidade das
17



informações demandadas, via Rede do Tribunal, do que via CO-ROM na
própria biblioteca.

Para a consecução do proposto, de início, apresentamos, no capítulo

seguinte, a trajetória do periódico, com ênfase para a sua concepção, história e

tipologia, além de traçarmos a diferenciação entre publicações periódicas impressas

e eletrônicas. Os periódicos eletrônicos em CD-ROM são descritos com suas

vantagens e desvantagens. O capítulo três apresenta a estrutura e o funcionamento

do TRT da 22ª Região, para permitir visualização do universo da pesquisa. No

momento seguinte, são descritos os procedimentos metodológicos, incluindo

universo, processo amostral e material utilizado. E após identificação dos sujeitos da

pesquisa no capítulo cinco segue análise dos títulos dos periódicos de Direito em

CD-ROM: identificação, ferramentas e aspectos intrínsecos. No capítulo sete são

analisados os títulos em CD-ROM, com ênfase para o nível de consulta, utilização e

localização de acesso dos títulos analisados. Os itens principais da análise são em

seguida transportados para as considerações finais. Depois, vêm as referências e,

finalmente, o anexo contendo o instrumento de coleta usado na pesquisa junto aos

usuários da Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

2 PERiÓDICOS E SUA TRAJETÓRIA

2.1 Histórico e conceituação

No decorrer da história, a ciência vem obtendo avanços capazes de contribuir

com outras invenções científicas e tecnológicas, estimular experimentos e pesquisas

e introduzir novas discussões, objetivando o aumento da produção de

conhecimentos nas diversas áreas. Para tanto, lança mão da comunicação científica,

cuja função é, exatamente, possibilitar a difusão dos conhecimentos e o acesso às

informações previamente registradas. É a forma de assegurar à ciência um processo

de continuidade em prol da humanidade.

Para tanto, a comunicação científica demanda canais formais, informais e

eletrônicos, a fim de que os cientistas se comuniquem entre si e com o público sobre

as novas pesquisas empreendidas, as exposições efetivadas e os experimentos em
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andamento. São formas variadas e distintas de contribuir com a introdução de novos

conhecimentos, porquanto é tão-somente comunicando, que a ciência se faz

dinâmica. Aliás, dentre as convicções inerentes à ciência, muitas estão vinculadas à

interação social, capaz de tornar públicas as suas teorias, descobertas e

comprovações, com o objetivo de validá-Ias, reconhecê-Ias ou rejeitá-Ias. Isto requer

a divulgação e o registro em instrumentos de comunicação, capazes de alcançar

outros pesquisadores, numa relação de discussão de resultados, construção e

ampliação dos conhecimentos prévios. A este respeito, Targino (1998, p. 90) reforça,

afirmando: "I... ] o cientista criativo e bem preparado sabe que suas idéias somente

são aceitas se interagirem (grifo nosso) com outras informações científicas

passadas, presentes ou futuras. Sua contextualização é condição primordial à sua

credibilidade."

Ao contrário dos canais informais, que se caracterizam por alto grau de

efemeridade e oral idade, em se tratando do registro da comunicação em canais

formais ou eletrônicos, há uma idéia associada à existência concreta de suportes

físicos, sejam eles livros, periódicos, preprints, prepapers, letiers, relatórios, anais de

congresso, folhetos, monografias acadêmicas, sítio da Internet etc. São suportes,

que, independente de sua natureza física, armazenam os relatos das investigações

empreendidas e das idéias produzidas pelos cientistas.

Dentre tais suportes, esta monografia privilegia as publicações periódicas,

como enunciado no capítulo introdutório. Concebido corno canal formal, a que

compete a divulgação e o registro dos resultados de pesquisas e discussões

teóricas, o periódico sempre foi utilizado visando construir a base coletiva do

conhecimento, contribuindo, assim, para a criação e manutenção de um corpo

consolidado e consistente de conhecimentos, conforme Cunha (1997) enfatiza.

Na realidade, a emergência do periódico científico, ainda no século XVII,

relaciona-se com questões de ordem política e filosófica. A prática da comunicação,

inclusive entre filósofos, no início desse século, se dá por intermédio de

correspondência, e também, de boletins noticiosos de iniciativas de particulares.

Face à sua periodicidade regular, esses boletins muito contribuem para o surgirnento

do jornal moderno e para a edição ocasional de livros.

Segundo Meadows (1999), o livro impresso assume papel relevante na

ciência, mas, na maioria das vezes, à época, o seu conteúdo não é de natureza

científica. Além do mais, apresenta-se, então, como produto antieconômico,
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sobretudo, como decorrência do alcance limitado quase que somente à burguesia. A

tudo isto, soma-se o tempo longo exigido para publicação, o que, sem dúvida, traz

lentidão ao avanço científico e tecnológico: o pesquisador retarda a divulgação de

seu experimento, em razão da espera de outras produções, perfazendo uma

verdadeira "bola de neve".

Na Europa, especificamente, na Inglaterra (Londres), após a restauração do

sistema monàrquico que põe fim à Guerra Civil, um pequeno grupo reúne-se,

sistematicamente, para debater questões filosóficas, refutando temas polêmicos,

como política e teologia. A evolução dessas reuniões, quase sempre, com as

mesmas pessoas, resulta num hábito sistemático e regular, a tal ponto que, em

1662, dá origem à criação da denominada Royal Society (MEADOWS, 1999).

A referida Sociedade, ao enfatizar a comunicação como elemento essencial

ao processo desenvolvimentista da sociedade, contribui, de forma considerável, para

o surgimento do periódico científico. De inicio, a troca de informações se dá via

correspondência. As informações são obtidas por membros da sociedade, enviados

ao exterior para colher observações. Estas são, então, enviadas à sede para serem

lidas e resumidas, enquanto literatura publicada no mundo inteiro. Na visão de

Mueller ([1998?]), este registro atua como um tipo de publicação prévia, utilizada,

com vigor, entre os pesquisadores da época.

No entanto, Meado\NS (1999) acrescenta que, com a evolução gradativa e

incessante da ciência, aliada ao surgimento das conquistas tecnológicas, ainda em

meados do século XVII, o método de intercâmbio de correspondência entre os

cientistas passa a demonstrar inconvenientes, tais como o custo elevado, a lentidão

na divulgação dos conhecimentos emergentes, e um tempo razoável gasto em sua

elaboração. A tudo isto, somam-se outras desvantagens, complementadas por

Targino (1998), entre as quais estão o direcionamento das informações para uma só

pessoa ou para um grupo muito restrito; a impossibilidade de se debater face a face

as novas idéias anunciadas; a parcialidade nas discussões ante o número limitado

dos participantes, com a rara presença de possíveis contestadores; e a inviabilidade

de solucionar as questões aventadas.

A solução para tantos inconvenientes surge com a possibilidade de

elaboração de urna publicação impressa, contendo as cartas mais relevantes para

uma distribuição mais ampla. Assim, surge, em Paris, de acordo com o inglês J.

Meado\NS(1999), o Joumal des Sçavans, primeiro periódico científico, datado em 5
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de janeiro de 1665. Sob a responsabilidade de Denis de Sallo, conselheiro da Corte

do Parlamento do rei Luís XIV, um dos envolvidos na coleta de informações, assume

propósitos abrangentes: (a) catalogar e resumir os livros mais importantes

publicados na Europa; (b) publicar lista de obituários de personalidades ilustres; (c)

descrever os progressos científicos e técnicos; (d) informar sobre as últimas

invenções; (e) listar as principais decisões jurídicas e do clero; (f) e transmitir aos

leitores dados sobre os mais interessantes e recentes acontecimentos.

Palavras literais de Denis de Sallo falam do Joumal como recurso para ''[...]

aqueles muito indolentes ou muito ocupados para ler livros inteiros [...]", o que

corresponde à chance de "I. ..] satisfazer a curiosidade e se tornar instruído com

pouco esforço." (HOUGHTON, 1975, apud TARGINO, 1998, p. 91). A repercussão

da publicação periódica é tão intensa que chega ao conhecimento do Governo, o

qual revoga a sua licença ainda no primeiro ano, sob a justificativa de material

ofensivo à Coroa. Porém, retoma a circulação no ano seguinte, mantendo

periodicidade irregular até 1816, quando passa a se chamar Joumal des Savants,

considerado a primeira revista, na acepção moderna do termo. Assume temática

essencialmente literária, mas, com o tempo, abrange teologia e Direito.

Posteriormente, ganha o suplemento Recueil des Memoires et Conferences sur les

Aris elles Sciences, traz recensões, algumas contribuições inéditas, cartas, extratos

de outras revistas, sobretudo do Philosophical Transations: Giving Some Accompt of

the Present Underiakings, Studies and Labours of the Ingenious in Many

Considerable Paris of the World ou Philosophical Transations ou somente Phil.

Trans.

Este último, cujo primeiro número data de 6 de março de 1665, em Londres,

surge sob o patrocínio de um grupo de filósofos ingleses, entre eles: Boyle, Hooke,

Moray e Henry Oldenburg, então secretário da Royal Society of London. O seu

intuito é registrar os experimentos efetivados pelos membros da Royal Society e

publicar, pelo menos parcialmente, a sua correspondência com cientistas europeus,

apesar do seu longo título sugerir maior abrangência. De fato, esta abrangência é

praticamente impossível, a partir da proibição de discutir temas políticos e religiosos,

à semelhança das normas iniciais adotadas na esfera da própria Sociedade.

A intenção da Royal Society em relação ao Phil. Trans. é editar, sempre na

primeira segunda-feira de cada mês, trabalhos em todas as áreas de pesquisa

científica, sempre que possível, a depender da quantidade de matérias. Circula sem
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interrupções por três séculos. exceção ao período de 1676 a 1683. Atualmente.

subdivide-se em duas revistas. denominadas de Royal Society of London.

Philosophical Transactions. Series A. Mathematical, Physical and Engineering

Sciences e Royal Society of London. Philosophical Transactions. Series B. Biological

Sciences. (ULRICH'S INTERNACIONAL PERIODICALS DIRECTORY...• 2002).

Depois da publicação desses títulos, surgem novos periódicos. inclusive em

outros países da Europa. como Alemanha, com dois títulos, que, na opinião de

Mueller ([1998?], p. 6) são verdadeiros modelos dos originais francês e inglês. São

eles: (1) Miscellanea Curiosa, o primeiro a ser editado pela antiga sociedade alemã.

e que permanece entre 1670 a 1705; (2) Collegium Natural Curiosum, datado de

1652, prioriza temas sobre zoologia, botânica. mineralogia e, sobretudo, medicina.

Targino (1998. p. 92) fala das características desse periódico como importante "l- ..]
incentivo às contribuições de outros pesquisadores da Europa. a tal ponto que. nos

10 primeiros anos de sua existência, 98 dos autores pertencem ao Collegium em

contraposição a 198 não membros." O Acta Eruditorum vai de 1682 a 1731.

apresentando uma proporção de conteúdo científico de apenas 30% em

comparação ao Miscellanea.

Outros periódicos surgem. também, na Itália. em 1668. Entre estes, o título

Giomale de Litterati d' /talia. bem próximo do Joumal des Savants; o Raccolta d'

Opuscoli Scientif/Ci e Fililogici, em Veneza, que permanece de 1728 a 1754.

assumindo nova denominação, Nuova Raccolta Opuscoli Scientifici, de 1755 a 1787.

Temos. ainda. o Acta Médica et Philosophia Hafniensiana, na Dinamarca. editado de

1673 a 1680, enfatizando temáticas da área médica. De fato. funciona como espaço

de discussão das idéias de Thomas Bertholm (University of Copenhagen). Este. na

condição de editor crítico, torna-se precursor na utilização de comentários. críticas e

observações aos trabalhos apresentados. rompendo com os tradicionais

procedimentos aplicados aos periódicos dos séculos XVII e XVIII. que passam a

manter, agora. uma postura de avaliação. desde a chegada das revistas

especializadas, no século XIX.

Em Portugal, o século XIX é fortemente marcado pelo fenômeno do

periodismo que se instala. com características semelhantes ao movimento nascido

na França. no final do século XVIII, com referências obtidas de títulos, como estes:

Joumal des Causes Célebres (1773); Gazefte des Tribunaux (1786) e o

Jurisprudence de Ia Cour de Cassation (1791). Para Formiga (2004), o século XIX
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favorece o crescimento e a consolidação do jornalismo, em termos genéricos,

valorizando como nunca a liberdade de expressão, e lançando mão dos recursos

tecnológicos então emergentes e da evolução socioeconômica, que ,marca esse

período histórico.

Portanto, o surgimento do periodismo fragmentado, nas áreas de ciências

sociais, medicina e engenharia, concorre para a disseminação da produção

intelectual, cultural e científica, de forma dinâmica, polêmica e relativamente veloz.

Em se tratando das Ciências Jurídicas, um bom exemplo é a prevalência do..

positivismo e da codificação, então, combatida pela Escola Histórica do Direito,

dirigida por F. K. Savigny. Contrário à valorização exacerbada dos códigos, vale-se

de sua revista, ainda no início do século XIX, para expor as bases da Escola. À

época, outros periódicos, mesmo que não especificamente jurídicos, além de

propagarem o pensamento jurídico vigente, também defendem ou combatem as

idéias liberais do Estado Constitucional, segundo informações do autor supracitado.

De forma similar, o conhecimento especializado em diferentes campos de

estudo, aflorado por idéias, curiosidades e doutrinas reveladas num quadro de

heterogeneidade profissional, encontra no periódico verdadeiro espaço de produção,

chamando a atenção dos investigadores. A publicação do tipo jornal funciona corno

instrumento útil à abertura e dinamização do espaço público politizado, não apenas

face ao processo de comunicação que desenvolve, mas à probabilidade de causar

mobilização. Já o periódico é incorporado à condição estrutural de funcionamento

da sociedade liberal portuguesa, que de outra forma encontra-se impregnada na

cultura do povo e que traz significação profunda à história dos periódicos jurídicos.

Há, pois, relação associativa da História do Direito com a evolução das

Ciências Jurídicas e do importante papel exercido pelos periódicos. Tal relação

evidencia-se a partir da divisão da História do Direito em três períodos. Ressalta-se,

para efeito dos objetivos deste trabalho, apenas a evolução ocorrida no primeiro

período, analisada por Cruz (1975, apud FORMIGA, 2004, p. 6). Refere-se às

primeiras manifestações ocorridas com as revistas e os jornais jurídicos publicados

naquele século:

A produçãojá relativamenteavultadade monografiasjurídicas é toda
encaminhada, neste período, para as 'publicações' autónomas
(livros e opúsculos) ou quando muito, para setecções de memórias
académicas - caso das Memóriasda Academia Real das Ciências
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de Lisboa - e para as revistas literário-científicas lançadas pela
iniciativa privada, como é o caso do prestigioso Jornal de Coimbra
[Portugal],que se publicavana segundadécadado século saídodos
prelos da ImpressãoRégiade Lisboa [...]

o mesmo ocorre com a jurisprudência. Nos tribunais superiores, as decisões

não alcançam, ainda, a condição de publicação regular e nem tampouco são usadas

para os estudos e comentários no plano de crítica construtiva. De forma similar, a

legislação submete-se a processos precários e deficientes de divulgação, o que

dificulta bastante o seu conhecimento e a discussão dos estudiosos acerca do seu

conteúdo.

De fato, o incremento da produção dos periódicos, tais como revistas, anais,

dentre outros gêneros, só se acentua com a implementação das reformas

legislativas e a prática de debates acerca do Código Civil. Atrelada a este novo

momento, em Coimbra, instala-se a Faculdade de Direito e, com ela, a formação e

organização de diversas associações, ditas também sociedades jurídicas, com o

objetivo explícito de debater questões jurídicas e publicar os resultados e relatos daí

advindos.

Segundo Formiga (2004), é no seio da Sociedade Jurídica Lisbonense, que

surge o primeiro periódico do gênero, Annaes da Sociedade Jurídica (1835).

Impresso até maio de 1837, seu fascículo um é direcionado à área de Direito. Em

momento muito próximo, em 1836, é a vez da Revista Jurídica, editada sob a

responsabilidade direta da Sociedade Jurídica do Porto, entidade semelhante à

congênere lisboeta. No entanto, não chega a editar nem mesmo 15 fascículos, em

razão da pouca contribuição dos colaboradores. Ainda assim, apesar do curto

período de edição, cabe aos dois títulos ora referenciados o reconhecido

pioneirismo, obtido graças à capacidade de ação das sociedades científicas e

profissionais que Ihes deu origem, como também, ao conjunto de temas e problemas

motivadores vindos dos seus associados, como ora descrito:

[...] tiveram vida efêmera estas primeiras publicações periódicas
portuguesas consagradas estritamente por problemas de Direito;
mas, pertence-Iheso grande mérito de terem aberto o precedentee
desbravado o terreno, deixando o caminho aberto para outros
empreendimentoscongêneres. (FORMIGA,2004, p. 8).
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-- s~---------
Mesmo assim, outros títulos na mesma linha editorial se sucedem, a contar da

Gazeta da Relaçtío de Lisboa, de fevereiro de 1838. Exerce a função de um diário

de assuntos forenses e legais. Na parte oficial, dedica-se a publicar a legislação

oriunda da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, incluindo a

transcrição das audiências nos Tribunais, mormente, as ocorridas em Lisboa.

Assume, ainda, a divulgação da jurisprudência, mas sobrevive tão-somente até a

décima segunda edição. Enquanto isto, Coimbra ganha a sua primeira revista de

Direito, ainda em 1840, sob o título Chronica Jurídica. Circula até março de 1842,

mas, pelo fato de se restringir a publicar somente sumários de legislação, é

considerada uma obra limitada e pobre. (CRUZ, 1975, apud FORMIGA, 2004).

Posteriormente, a Associação dos Advogados de Lisboa edita, em Lisboa, a

Gazeta dos Tribunaes, em formato de jornal. Sua edição vai de 1841 a 1872,

obtendo bastante sucesso, devido à diversidade de conteúdo e ao grande alcance

prático. Neste sentido, ao contrário das iniciativas anteriores, torna-se

economicamente viável, em conformidade com Formiga (2004). Perdura por 30

anos, e ao longo desse período, divulga legislação atualizada, oferece espaço tanto

para anúncios judiciais, como para a jurisprudência dos tribunais superiores e para a

doutrina, além de manter um noticiário. A bem da verdade, a Gazeta dos Tribunaes

representa espaço ideal para a criação e solidificação da Associação dos

Advogados de Lisboa, antecessora da Ordem dos Advogados Portugueses.

Nesse ínterim, a referida Associação edita, no ano de 1857, os Annaes da

Assocleçêo dos Advogados de Lisboa, seu periódico oficial, sem deixar, porém, de

continuar publicando nas páginas da Gazeta dos Tribunaes. O número inaugural dos

Annaes traz os estatutos, o regimento interno e os relatórios da entidade. Mas,

diferentemente dos demais, os Annaes circulam de forma irregular, pois os

impressos datam de 1857, 1861, 1869, 1872, 1887 e 1893, o que para Chorão

(2002, apud FORMIGA, 2004), comprova falta de compromisso com a periodicidade.

Revendo-se as informações até agora apresentadas, vale a pena ressaltar

que o periodismo destaca-se, sobremaneira, no eixo constituído por três importantes

cidades portuguesas, quais sejam, Lisboa, Porto e Coimbra. Mesmo assim, em

Funchal, é lançada a Revista Judicial (1865), visando divulgar, de forma ágil,

respostas breves a consultas, acórdãos dos tribunais superiores, correspondência

jurídica, variedades forenses e anúncios de natureza jurídica.
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No decorrer do século XIX, registram-se outros títulos, mas de vida efêmera:

(a) Revista dos Tribunaes (Lisboa, 1841), fundada por ex-redatores da Gazeta dos

Tribunaes; (b) O Direito: Revista de Legislação e Jurisprudência (Porto, 1851), de

propriedade de Joaquim Marcellino de Mattos; (c) Revista Jurídica (Coimbra, 1856),

produzida na Universidade de Coimbra; (d) Revista de Jurisprudência (Porto, 1857),

editada, também, por Joaquim Marcellino de Mattos, objetivando melhorar o nível do

periodismo jurídico; (e) Jornal de Jurisprudência (Coimbra, 1865), com duração de

cinco anos. (FORMIGA, 2004).

O período de circulação dos diversos títulos de periódicos ora mencionados é

entremeado, de forma marcante, pela introdução, em Portugal, da codificação,

período em que o Governo edita as três Constituições, respectivamente, de 1821,

1826 e 1838, além de duas Reformas Judiciárias (a Nova, de 1837; a Novíssima, de

1841), o Código Comercial (1933), os Códigos Administrativos e o Código Civil de

Seabra. Para o autor supra, trata-se de um momento histórico, caracterizado pela

divulgação, compreensão e discussões em torno de temas jurídicos, com amplas

repercussões na imprensa jurídica, o que conduz o leitor a consumir tais

informações com avidez, e, assim, a pressionar para que os periódicos tenham

periodicidade regular e mais próxima.

Desta fase em diante, o crescimento da informação jurídica, desencadeado

pela demanda, é logo suprimido no terceiro período jus-historiográfico do século XIX,

propiciando a emergência de relevantes títulos, principalmente, face à longevidade

de sua publicação. É o caso, por exemplo, de Revista de Legislaçtio e de

Jurisprudência (1868), com periodicidade semanal; O Direito (1868) e,

posteriormente, de Revista dos Tribunais (1882). A organização, o empreendimento

e a seriedade presentes na produção de tais títulos Ihes conferem continuidade por

um longo tempo.

Ademais, o periodismo português concorre para a geração de especialidades

no ãmbito das atividades jurídicas. Esta segmentação atinge advogados,

professores, promotores, magistrados, tabeliães, solicitadores, escrivões e

burocratas, que provocam, em virtude de suas atividades profissionais, o

aparecimento de novas temáticas no campo de Direito Administrativo. Exemplo disto

encontra-se na prática notarial, e que resulta em periódicos, como Revista dos

Tabellities, Revista Administrativa (Coimbra, 1866), Revista de Direito Administrativo

(Porto, 1878) e Jornal da Administraçtio (Coimbra, 1879). A proliferação de títulos
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numa mesma área, segundo Cruz (1975, apud FORMIGA, 2004, p. 5), traz a

seguinte constatação: "I... ] se já era difícil, entre nós, manter revistas jurídicas de

interesse geral, o ambiente estava ainda menos amadurecido para sustentar revistas

especializadas."

Tais publicações expandem-se de forma acelerada. Tanto que, no decorrer do

século XIX, precisamente de 1835 a 1898, em Portugal, identificam-se cerca de 37

títulos publicados entre revistas e jornais jurídicos, sendo que a maior produção

continua entre as cidades de Lisboa (17 títulos); Porto (9 títulos) e Coimbra (8

títulos). As demais ficam em Portalegre, Vila Real e P. Maia Porto, cada cidade, com

um único título.

Já no Brasil colônia, ainda sob forte domínio econômico e político de Portugal,

em 1808, com a transferência da família real para terras brasileiras, ocorre a criação

da Gazeta do Rio de Janeiro, por determinação do príncipe regente, D. João VI.

Considerado o primeiro jornal brasileiro, com circulação duas vezes por semana,

prioriza matérias legislativas. Sua edição segue até 1822, quando tem seu título

alterado por diversas vezes. Inicia como Diário do Govemo, com circulação diária,

mas logo é substituído pelo Correio Official, depois pela Gazeta Official do Império

do Brazil. Assim, em 1 de outubro de 1862, é a vez do Diário Official do Império do

Brazil, alterado para Diário Official da República dos Estados Unidos do Brazil, e

finalmente Diário Oficial da Unit10Republica Federativa do Brasil, título mantido até

os nossos dias.

Com a proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822, marco da

emancipação política do Brasil, o País conquista modificações internas nos

aspectos: econômico, político, social e cultural. Isto favorece, na visão de Formiga

(2004), a implantação do sistema jurídico, definido pela primeira Constituição do

Brasil, outorgada em 1824, e que desencadeia outros acontecimentos de vulto,

como a criação dos primeiros cursos jurídicos, em 1827, e ainda, o surgimento em

1828, do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São Paulo e o

Curso de Ciências Jurídicas e Sociais de Olinda. São iniciativas, que consolidam os

fatos políticos e intelectuais dessa época, bem como a proposta não explícita de

formação de uma elite administrativa brasileira.

Outro acontecimento com significação histórica, sem dúvida, é a instalação do

Instituto dos Advogados Brasileiros (lAB) , em 1843, entidade fortemente embasada

nos estatutos da Associação dos Advogados de Lisboa, criada em 1838. Esta
27



influencia o movimento associativo brasileiro, nos seguintes aspectos: função

precípua da entidade, constituição da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e

edição de publicações periódicas. Formiga (2004) afirma que a ascendência foi tanta

que o IAS chega a compilar, praticamente na íntegra, artigos do estatuto da

Associação dos Advogados de Lisboa, além de contribuir para a introdução do

periodismo jurídico, no Brasil, e para a editoração das primeiras revistas jurídicas.

No início do século XIX, são produzidos inúmeros periódicos, quase todos

voltados à publicação de legislações e atos administrativos. No entanto, a

significativa extensão territorial do País dificulta a identificação dos títulos em

circulação. Mesmo assim, após a Independência e seguindo a tradição do Diário

Oficial, instituído por D. João VI, as províncias do Império, assim como as

Assembléias Legislativas e Cãmaras Municipais publicam suas legislações em

semanários ou diários. Junto ao conteúdo destes impressos, são publicados

trabalhos de cunho jurídico, comunicados dos tribunais, algumas decisões

importantes de juizes, editais e atos administrativos.

Nessa linha histórica, pertence ao Conselheiro Teixeira de Aragão a

articulação para o lançamento do primeiro periódico jurídico brasileiro, a Gazeta dos

Tribunaes, dos Juizos e Factos Judiciaes, do Foro e da Jurisprudencia, no Rio de

Janeiro, em 10 de janeiro de 1843. Adotando periodicidade semanal, dedica-se à

divulgação dos atos da justiça e de questões relevantes de Direito. Aliás, o seu

primeiro número publica artigo intitulado: A necessidade de uma essocieçéo de

advogados. Em sua essência, é uma defesa apaixonada em prol da criação do IAB.

Na edição seguinte, edita os estatutos da Associação dos Advogados de Lisboa,

com a nítida intenção de estimular as discussões alusivas aos possíveis benefícios

advindos da criação de uma entidade, com o fim de congregar e disciplinar a classe

de advogados. Ao final de cada ano, a Gazeta dos Tribunaes... publica um índice

alfabético e nominal de todos os litigantes que haviam interposto recurso de revista.

Limitou-se à publicação de 379 edições, encerrando sua publicação, em 29 de

dezembro de 1846.

Como novo empreendimento, surge em 1848, o título Nova Gazeta dos

Tribunaes. Na condição de sucessora da Gazeta dos Tribunaes..., funciona sob

nova direção e propriedade. Seu primeiro fascículo data do dia 8 de julho de 1848.

Sobre este número, Formiga (2004) fala de uma lista, contendo rol nominal dos

juízes de Direito do Brasil, conservando a mesma ordem de matrícula do Supremo
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Tribunal de Justiça. Em termos gerais, publica em suas páginas legislação,

jurisprudência, atos judiciais e decisões. Sua última edição corresponde ao número

198, de 1851.

No entanto, imbuído em dar seqüência ao seu projeto editorial, o proprietário

da extinta Nova Gazeta dos Tribunaes, reativa este jornal, sob um novo título:

Gazeta dos Tribunaes, Jornal de Jurisprudência e Debates Judiciários. Registra-o

como número inaugural, mas mantém o número de edição 199, no desejo de lutar

pela continuidade da Nova Gazeta... Direciona sua edição para a divulgação dos

diplomas legais e jurisprudenciais. Porém, encerra a sua impressão, ao publicar o

número 266, datado de 8 de janeiro de 1854.

Aos periódicos mencionados, seguem outros. A Gazeta Judiciária, iniciativa

de Henrique Augusto Frederico Leal, é editado, no Rio de Janeiro, pela primeira vez,

em 23 de novembro de 1852. Jornal forense, literário, recreativo e noticioso,

identifica-se, também, como semanário dedicado à doutrina, jurisprudência e aos

acontecimentos forenses. Impresso por apenas dois anos, deixa de ser editado em

24 de outubro de 1854. A Revista dos Tribunaes: dos Juízes e Factos Judiciaes, do

Foro e da Jurisprudência, inaugurada a 15 de janeiro de 1856, posiciona-se como

revista quinzenal, que aborda temas relacionados à doutrina, legislação e

jurisprudência. Encerra as suas atividades, após três anos, em dezembro de 1859. A

Gazeta Forense, Jornal de Direito, Jurisprudência e Legislaçt10 (1857), impresso

semanalmente, publica doutrina de Direito, jurisprudência e legislação.

Em 1859, a Chronica do Foro, Revista de Jurisprudência e Debates Judiciais

circula, quinzenalmente. Dedica-se ao Direito, mas encerra seus trabalhos, em

dezembro de 1861. Depois vem a Gazeta Judiciária, com circulação entre setembro

de 1861 a outubro de 1862, firmando-se como jornal não somente forense, mas

também literário, recreativo e noticioso.

No mesmo ano de 1862, circula a Revista Jurídica Doutrina, Jurisprudência e

Bibliographia, iniciativa do consagrado jurisconsulto e professor da Faculdade de

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, José da Silva Costa. Impressa a

princípio no Rio de Janeiro, é posteriormente transferida para São Paulo. Outro

importante periódico dessa época resulta de iniciativa do IAS: É a Revista do

Instituto da Ordem dos Advogados Brazileiros, de 1862, cujo coordenador e redator

é o Conselheiro Agostinho Marques Perdigão Malheiros, presidente do mencionado

Instituto. Publica, a cada três meses, artigos de consagrados doutrinadores
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brasileiros. É suspenso entre os anos de 1864 a 1886, mas circula até o final do

século XIX. A estes títulos, se junta a Revista Jurídica, editada, também, no Rio de

Janeiro, a partir do ano de 1894, de circulação quinzenal. Como o título anterior, é

editada até o final do século XIX, contando com a participação de renomados

redatores, como Oscar Bandeira de Mello, Valeriano César de Lima, James Darcy,

Cãndido de Oliveira Filho, Astrogildo de Azevedo e L. Mesquita Barros e Seabra

Júntor.

Outras províncias desenvolvidas contribuem com outras produções. De

Recife, capital da então província de Pernambuco, vem A Estrea, periódico de

circulação mensal, que abre seus espaços à literatura e a matérias de natureza

jurídica. Circula apenas no ano de 1854. A Revista Mensal do Ensino Jurídico,

orgam da Associação Acadêmica Ensaio Jurídico, identifica-se como jornal

acadêmico, produzido em 1863, dedicado exclusivamente ao Direito. A Revista

Jurídica, Jornal Acadêmico (1866) circula duas vezes a cada mês, contendo doutrina

e jurisprudência.

Na província de São Paulo, registra-se o lançamento da Revista da Academia

de Stio Paulo, Jornal Scientífico Jurídico e Histórico. Quinzenal, destina-se,

prioritariamente, aos acadêmicos paulistas. Dedica as suas edições à jurisprudência,

ao Direito, à literatura e História, mas sobrevive somente entre abril a agosto do ano

de 1859.

A Quinzena Jurídica, periódico de doutrina, legislação e jurisprudência, por

sua vez, é lançada na província de Minas Gerais, em 1874. Impressa, também,

quinzenalmente, circula por pouco tempo. De Belo Horizonte, nasce, em 1899, a

Revista Forense: Doutrina, Legislaçtio e Jurisprudência, de propriedade e direção de

Estevão L. de Magalhães Pinto e Francisco Mendes Pimentel. Sobre este título,

Formiga (2004) ressalta como fato importante a indicação, no sumário do primeiro

número, de uma seção destinada à divulgação da doutrina jurídica, além de

tradução da Theoria da Nullidade (de Sólon) e de pareceres e razões, emitidos pelos

conselheiros Lafayette e Ruy Barbosa. Traz, ainda, jurisprudência civil, comercial e

criminal, legislação, notas e notícias.

Outros periódicos são editados, nesse período, mas muitos se limitam a

poucos fascículos. Eis alguns deles: Revista Mensal das Decisões Proferidas pela

Relação da Corte em Processos Civis, Commerciais e Crimes (Rio de Janeiro, 1876

a 1877); Direito e Lettras, Revista Académica do Atheneu Jurídico (São Paulo,
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1878); Ensaio Jurídico e Litterario (Recife, 1878); Justiça, Revista de Direito (Juiz de

Fora, 1887); A Evoluçtío, Revista Semanal de Política, Direito e Litteratura

(Baependi, Minas Gerais, 1890). Por outro lado, os últimos anos do século XIX e a

entrada do século XX são marcados pelo aparecimento de periódicos originados nas

faculdades de Direito em funcionamento no Brasil, a exemplo da Revista Acadêmica

da Faculdade de Direito do Recife, da Revista da Faculdade de Direito de Stío

Paulo, da Revista Jurídica, editada pela Faculdade de Direito da Universidade do

Rio de Janeiro e da Revista da Faculdade Uvre de Direito do Estado de Minas

Geraes.

De qualquer forma, parece evidente que, apesar do grande número de

publicações entre os séculos XVII e XIX, muitas cessam sua circulação rapidamente

ou após os dois primeiros fascículos editados. Dentre as causas apontadas para

justificar tal constatação, Targino (1998) arrola duas principais. A primeira delas

respeita à falta de condições sociais, no sentido de que se registra um reduzido

número de colaborações, como decorrência da dificuldade de comunicação entre

pessoas, instituições e países, o que corresponde à restrita produção científica.

Em segundo lugar, figura a falta de apoio institucional. Grosso modo, as

associações e sociedades de então se contentam em publicar suas prestações de

contas em jornais coordenados e mantidos por pessoas físicas e, também, em

lançar seus artigos sob a forma de coletâneas retrospectivas, a intervalos extensos e

irregulares. Os Annaes da Associeçõo dos Advogados de Usboa, por exemplo,

como anteriormente arrolado, publicam os seus impressos a intervalos incertos, em

1857, 1861, 1869, 1872, 1872 e 1893. Já a Academie des Sciences (Paris) não

responde pela edição regular de seus Proceedings, Historie et Memories,

incorporando-os ao Philosophical Transactions, até 1702.

Se este apanhado histórico bastante sucinto deixa antever as dificuldades que

rondam a edição de periódicos científicos, não obstante tudo isto, este tipo de

publicação consegue ascender entre os cientistas como instrumento de

comunicação formal de extrema relevãncia, impulsionado pelo surgimento de

especialidades em algumas áreas, o que fortalece a sua significação enquanto canal

de comunicação formal. Sobre este ponto de discussão, Meadows (1999) acredita

que a difusão dos periódicos, em qualquer condição temporal e espacial, atrela-se a

diferentes razões. Algumas de natureza específica, como a expectativa dos editores

de obter lucro. Algumas são gerais, como a crença de que novas descobertas só se
31



dão por meio de debates amplos e coletivos. Na realidade, a existência do periódico

não se justifica apenas como um recurso para informar ocorrências e idéias oriundas

da comunidade acadêmica e I ou científica, mas traz para si a condição de oferecer

informações acerca das investigações e pesquisas em andamento.

Consensualmente, o volume crescente de literatura já não permite que os

cientistas, isoladamente, possam se manter atualizados. Os meios de comunicação

oral utilizados, a correspondência e os livros apresentam-se inadequados também

para a disseminação de comunicados e experimentos face à agilidade como novos

conhecimentos emergem, embora, em algumas áreas, estes suportes continuem

tendo grande valia. Em outras palavras, a informação científica não é obviamente

veiculada apenas em periódicos. Exemplificando, nas Ciências Sociais, os livros

especializados continuam sendo mais freqüentes e relevantes do que as

publicações periódicas. Em se tratando das Ciências Exatas, cita-se, quase sempre,

como o faz Meadows (1999), o caso da teoria da evolução, do britânico Charles

Roberto Darwin, cuja obra A origem das espécies veio a público somente um ano

após ser escrito, uma vez que o autor optou pelo suporte livro.

De qualquer forma, livros e periódicos sobrevivem, concomitantemente, e os

periódicos tendem a substituir os livros, sobretudo, com a multiplicidade de novas

especializações e áreas de pesquisas emergentes. Com estas mudanças,

faculdades, academias e sociedades científicas se estabelecem e encontram nos

periódicos verdadeiros canais de comunicação e transmissão dos conhecimentos.

Assim sendo, a expansão do número de periódicos é evidente ao longo dos

últimos séculos, a tal ponto que, na atualidade, o volume de títulos produzidos,

estatisticamente muito significante, chega a ser, para alguns estudiosos da área,

tema polêmico. Isto porque, há divergências até mesmo na categorização do que

pode ser considerado título científico, porquanto, sobretudo no caso dos primeiros

títulos, alguns se restringiam a divulgar as atas das sociedades científicas. Nesta

perspectiva, dentre as tentativas de se estabelecer uma tipologia para os periódicos

científicos, em termos de realidade nacional, adotam-se os critérios fixados por

Braga e Oberhofer (1982), segundo os quais, os periódicos são classificados em

científicos, técnicos e de divulgação, conforme transcrição abaixo:

[..] são científicos (grifo do autor), quando mais de 50% do conteúdo
são artigos assinados, contendo contribuições originais, resultantes
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de pesquisas científicas; técnicos (grifo do autor), quando dedicam
acima de 50% a artigos assinados, emitindo comentários, opiniões,
pontos de vista; divulgacão (grifo do autor), quando priorizam notícias
curtas, informes e similares. (TARGINO; CASTRO, 2001, p. 35).

Ainda assim, registram-se flagrantes divergências na literatura sobre a

concepção do periódico científico. Então, diante das restrições impostas, e a partir

da própria etimologia, presume-se que o periódico científico se enquadra nas

seguintes características, também inerentes ao periódico em geral: (a) autoria

múltipla; (b) publicação sob um título único; (c) periodicidade definida; (d) intenção

de editoração por um período não delimitado; (e) linha editorial determinada,

objetivando tornar público, antecipadamente, temas passíveis de abordagem e as

tendências dessa abordagem. Conhecido o termo periódico, o periódico científico

segue critérios de científicidade. Logo, configura-se como canal de comunicação

formal dos resultados de estudos e pesquisas em cada área de especialização,

tendo como público-alvo, essencialmente, os cientistas ou especialistas das áreas

respectivas (TARGINO ,1998).

Quanto aos aspectos terminológicos, é oportuno conhecer alguns termos da

língua inglesa, adaptados e incorporadas à rotina de trabalho dos pesquisadores, no

Brasil. Por questões de ordem prática e com a intenção de facilitar a compreensão

dos conceitos em questão, adotamos, aqui, o raciocínio de Meadows (1999) e

Targino (1998). De início, ainda no século XVII, o emprego da expressão scholarfy

joumal diz respeito ao periódico, em qualquer área, contendo, dentre outras

matérias, pesquisas originais. O termo transactions, por seu turno, designa as atas,

nos moldes empregados pela Royal Society, ou seja, nomeia publicações

produzidas em razão das atividades efetivadas por um grupo. No século XIX, a

referida Sociedade produz uma série de proceedings, vocábulo que designa,

também, as ações de um conjunto de pessoas, sendo empregado, no Brasil,

algumas vezes, como substituto dos anais de congressos ou eventos congêneres.

Posteriormente, é a vez da palavra jouma/, significando revista, como

resultado de mudanças na sua definição inicial. Originalmente, joumal assume

acepção semelhante ao newspaper, utilizado na segunda metade do século, para

identificar um conjunto de artigos científicos produzidos por diversos autores, em

intervalos definidos, impressos e distribuídos sob um título geral. Ainda na mesma

época, o termo magazine é adotado para publicações que contêm, também, alguns
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artigos. Nos séculos seguintes, incorpora as características de publicação de

conteúdo mais popular, enquanto o termo joumal, nesse mesmo período, adquire

cunho mais sério por conter idéias mais originais. Entretanto, mesmo agora, na

contemporaneidade, circulam alguns periódicos sob a denominação de joumal, mas

que, quase sempre, não passam de meros informativos. O mesmo ocorre com

algumas revistas científicas, intituladas de magazines, como o Philosophical

Magazine, na verdade, revista científica em física.

O termo periodical refere-se à publicação impressa a intervalos regulares,

reunindo contribuições de diferentes autores e que circula na segunda metade do

século XVIII. Acrescenta-se, no século passado, uma outra expressão - serial, para

nomear qualquer publicação editada em partes sucessivas e conexas.

Em suma, diante de tal variedade de tipologias atribuídas à publicação

periódica, esclarecemos que para a consecução dos objetivos aqui propostos, não

temos interesse em explorar, com mais detalhes, as distinções terminológicas e nem

as diferenças entre periódico acadêmico e científico. Mas sim, usar o contexto

brasileiro, para análise da situação das revistas técnico-científicas eletrônicas sob a

responsabilidade de sociedades, associações científicas e profissionais, assim como

as de propriedade de editoras comerciais.

2.2 Tipologia e diferenciação

2.2.1 Periódicos impressos

A proliferação dos títulos de periódicos, em âmbito mundial e nos diversos

ramos da ciência, é um fenômeno provocado pela explosão de informações

originadas da produção de pesquisadores, cientistas e das instituições promotoras

da área de conhecimento a que se dedicam, como percebido ante a exposição de

sua trajetória histórica, item anterior. O reconhecimento público dessa produção

demanda o seu registro em canais formais, principalmente, nos periódicos

impressos. Estes atuam como verdadeiros instrumentos de divulgação científica,

uma vez que o seu formato de apresentação é favorável à comunicação de

resultados e disseminação de idéias, descobertas e pesquisas, sob a forma de

artigos, com relativa rapidez.
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Entretanto, no contexto da literatura brasileira, a palavra publicação periódica,

como canal de divulgação, ainda é vista de forma complexa, visto que autores, com

destaque para Stumpf (2001), consideram as expressões - publicações periódicas,

periódicos, publicações seriadas e revistas, tanto como sinônimos, quanto como

gênero e espécie. Isto significa que as publicações seriadas são vistas como

categoria mais ampla e mais geral, compreendendo a edição em partes seqüenciais,

mediante identificação numérica ou cronológica, dentro da proposta de manter a

continuidade. Quanto às espécies, esta categoria inclui periódicos, jornais, anuários,

anais de sociedades científicas etc.

Os periódicos destacam-se, particularmente, por sua apresentação em

fascículos ou partes numeradas de forma crescente, identificados por um título

comum. As edições, além da pretensão de continuidade, circulam em intervalos

definidos, e o seu conteúdo é gerado a partir de contribuições, que são os artigos

assinados, editados sob a direção e responsabilidade do profissional editor, o qual

mantém "I... ] um plano definido que indica a necessidade de um planejamento

prévio." (STUMPF, 2001, p. 1). Tal definição não se distancia da linha norteadora da

Norma Brasileira Registrada (NBR) Nº 6021, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) , quando se refere à publicação periódica, nos seguintes termos

genéricos:

Um dos componentes do grupo de publicações seriadas, que se
apresenta sob a forma de revista, jornal, boletim, carta, anuário etc.,
editadas em fascículos com designação numérica e I ou cronológica,
em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo indeterminado,
com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de
assuntos diversos de natureza corrente, dentro de uma política
editorial definida [...] (ABNT, 2001, p. 2).

Por outro lado, há, ainda, uma significativa diversidade de tipologias aplicadas

às publicações periódicas, com base no tipo de leitor. Há, neste caso, relativa

correspondência dos termos em português e inglês, apresentando-se em dois

grandes blocos, de acordo com o tipo de leitores a que se destinam:

[...] os dedicados aos leitores gerais e não especializados, são os
magazines [...] E os dedicados aos leitores especialistas em
determinada área ou interessados no tratamento intelectualizado de
um assunto, são os joumals. Isto significa que os magazines são
entendidos como publicações que apresentam contribuições não
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científicas, enquanto os joumals são, por definição publicações
científicas. (MACHLUP et aI., 1998, apud STUMPF, 2001, p. 1).

Em português, face à carência de termos exatos, o magazine corresponde à

revista e o joumal, à publicação periódica sobre qualquer assunto, mesmo porque

para os termos periódicos científicos ou revistas científicas, não há muito rigor

quanto ao uso. Depende do ambiente em que é empregado, assim como do tipo de

profissional que utiliza este tipo de material informativo. Por exemplo, a expressão -

periódico científico - é empregado por bibliotecários, de forma muito técnica, e, em

geral, em ambientes acadêmicos e institutos de pesquisas. Enquanto isso,

pesquisadores, cientistas, professores e estudantes preferem chamá-Ios de revistas

científicas ou, às vezes, dispensam o adjetivo cientifico, uma vez que o ambiente

acadêmico, no qual estão inseridas dispensam este esclarecimento.

Agora, vislumbrando os periódicos sob a ótica da natureza de seu conteúdo e

de sua produção, podemos integrá-Io à classificação macro, devidamente

esclarecida no decorrer deste capítulo, como contribuição de Braga e Oberhofer

(1982): periódicos científicos e periódicos técnico-científicos. Mas, no Brasil, quando

se faz referência à publicação científica, poucas revistas são cientificas stricto sensu.

Na visão de Targino (1998), quase sempre, incluem aspectos relacionados com a

tecnologia, na acepção de conjunto de conhecimentos, especialmente princípios

científicos, os quais se aplicam a determinados ramos de atividade.

Logo, não constitui tarefa fácil enquadrar, com rigor, os periódicos numa

classificação. São exemplos de periódicos científicos, no contexto nacional Acta

Biologica Paranaense, Instituto de Biologia da Universidade Federal do Paraná;

Cademos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas; TUlUT/: Ciência e Cultura,

Universidade Tuiuti do Paraná; Ciência da tntormeçeo e Tecnologia, Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Na categoria dos títulos técnico-científicos, são enquadrados aqueles usados,

em sua maioria, por docentes e profissionais das áreas especializadas: Revista de

Direito Administrativo (Fundação Getúlio Vargas, FGV); Revista de Direito

Imobiliário, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil; Alimentaçtío & Nútrçêo,
Federação Brasileira das Associações de Nutricionistas; Psicologia da Educeçêo,

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Revista Brasileira de

Ciências da Comuniceçêo, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da

Comunicação (INTERCOM); Revista de Ciências Jurídicas, Universidade Estadual
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de Maringá. Porém, esta categoria comporta outra tipologia, com base na origem de

sua produção, incorporando, também, organizações industriais e comerciais.

Decerto, neste caso, há uma intenção paralela, qual seja, a de promover a imagem

da organização junto à comunidade interna ou a públicos específicos.

Atualmente, os periódicos técnico-científicos, sob a responsabilidade de

editoras comerciais, estão se aliando em parcerias com as associações profissionais

e universitárias, em busca de um menor preço na assinatura para os interessados.

Exemplificando: a Revista do Tribunal Superior do Trabalho (parceria entre o

Tribunal e Editora Síntese); Revista Trabalhista: Direito e Processo (parceria entre a

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e Editora Forense);

Revista de Direito Administrativo (parceria entre FGVe Editora Renovar).

Há ainda outra categoria, concernente aos periódicos técnicos e científicos,

publicados por organizações comerciais, incluindo os que se destinam,

prioritariamente, à divulgação de novidades em produtos e tecnologias. Alguns se

intitulam técnicos, mas a sua ênfase é, sobretudo, no caráter comercial. De qualquer

forma, terminam por desempenhar dupla função - técnica e comercial.

Por fim, há os periódicos técnico-científicos, editados por editoras

comerciais, com o fim de favorecer a divulgação de determinados produtos dirigidos

a uma categoria específica ou a uma determinada empresa. Na maioria das vezes,

circulam gratuitamente, a fim de favorecer os anunciantes, assumindo características

de catálogos comerciais, e, na verdade, pouco contribuindo para a difusão de

conhecimentos técnico-científicos.

Após as colocações alusivas à categorização dos periódicos impressos, no

que tange às suas funções, tradicionalmente, nos quase 300 anos de existência,

estas publicações conservam as suas intenções iniciais, independentemente da

emergência e do avanço dos periódicos eletrônicos. Assim sendo, tomando como

referência, colocações de Muller ([1998?]), são sintetizados aqui as funções dos

periódicos científicos impressos, com ênfase para os de caráter científico:

o preservação do conhecimento registrado - é o periódico como recurso para

preservar os resultados oriundos de investigações científicas, ou seja, para

assegurar a memória científica dos povos e nações;
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e estabelecimento da propriedade intelectual - é o periódico como recurso para

assegurar aos indivíduos a prioridade no registro formal de descobertas e a

autoria de idéias propaladas;

e manutenção do padrão de qualidade dos resultados divulgados - é o periódico

como recurso para garantir a qualidade do produto científico, mediante

mecanismos rígidos de avaliação pelos pares.

Mueller (1994) acrescenta que, ao contrário das expectativas, em nenhuma

das funções citadas, o periódico científico é considerado o recurso ideal, mas apesar

disto, permanece até os dias atuais como a opção mais adequada à realidade das

sociedades. Em contraposição, para Cunha (1997), é este tipo de publicação o mais

eficaz e eficiente nas funções de arquivamento, estabelecimento de prioridade

autoral e controle de qualidade.

A todas estas colocações otimistas e pessimistas, alia-se uma realidade

incontestável: o periódico científico impresso (ou tradicional) sofre os efeitos das

ameaças de desaparecimento das publicações em papel. No entanto, decerto, há

muito a se esperar, haja vista que a cultura do papel está social e culturalmente

arraigada à vida do homem, com a sua utilização milenar. Por mais que se discorra

sobre a força das NTIC, o impresso ainda conserva vantagens. Entre elas, maior

facilidade de leitura e de comodidade para o manuseio, uma vez que independe de

lugar ou de outros recursos para se acessar o seu conteúdo. Além disto, figura como

suporte físico mais apropriado à armazenagem e conservação dos registros, ao

contrário do periódico eletrônico on-line, quando pagamos assinatura por algo que,

fisicamente inexiste, e sobre o qual não temos condições de dispor a qualquer

momento ou em qualquer lugar, enfrentando o risco permanente de seu

desaparecimento em segundos.

Ao lado das vantagens enunciadas, os periódicos impressos, científicos ou

não, enfrentam problemas de natureza diversificada, a começar pela longa demora

da edição dos manuscritos submetidos à publicação. E mais, apresentam a

desvantagem de não ter, de imediato, acesso ao feedback em relação aos

conteúdos veiculados (CUNHA, 1997), além de submetidos, salvo algumas

exceções, a um sistema de avaliação insatisfatório ou precário. São entraves que

desafiam a manutenção da qualidade da ciência, até porque, como constante do

ULRICH'S Internacional Periodicals Directory ... (2002), há incremento exacerbado
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de novos títulos, com a introdução de, aproximadamente, 11.000 novos títulos, a

cada ano, e com a possibilidade deste crescimento ser ainda mais significativo.

De fato, acredita-se no agravamento da situação ora indiciada, pois, segundo

Cunha (1997), a tendência, em nível mundial, de especialização científica crescente

faz com que o número de periódicos aumente em demasia. Obviamente, este fato

gera dificuldades progressivas de localização e acesso aos artigos editados nos

milhares de títulos de periódicos, em meio aos muitos e muitos outros já editados.

E mais, face ao processo de impressão, as assinaturas de títulos de

periódicos (mormente os científicos) têm custos elevados, o que dificulta e até

impossibilita a manutenção de coleções relevantes e completas para as pesquisas

institucionais. Esta barreira, especificamente, causa desequilíbrio para quem produz

informações e para os que armazenam e disponibilizam tais informações. Assim, se

antes, os editores usufruíam significativos lucros com a publicação científica, hoje,

sentem-se atingidos por esta crise de caráter econômico, cultural e social, sofrendo

as conseqüências do aumento de preço dos títulos, e o inevitável cancelamento de

muitas assinaturas, reduzindo os lucros e, por conseguinte, elevando os preços das

publicações. Isto porque, eles alegam que precisam, como forma de sobrevivência

comercial, repassar para o assinante os aumentos constantes do preço do papel, do

transporte e das cotações do dólar (MUELLER, 1994).

Diante desta situação em que o desejo dos editores de garantir lucros

elevados desencadeia o aumento expressivo nos preços das assinaturas dos

periódicos, traz para os administradores de bibliotecas e centros de documentação o

enfrentamento de administrar esta situação. Compete-Ihes planejar, com precisão,

os gastos com assinaturas para o exercício seguinte, o que exige o corte de títulos e

a manutenção dos que atendem um número maior de usuários, em áreas mais

relevantes para a instituição, com a ressalva de que em qualquer circunstância, as

medidas administrativas causam reclamações do público-leitor (MULLER, 1994).

A tudo isto, somam-se outros custos referentes ao armazenamento, á

acessibilidade, disponibilidade e manutenção das coleções, afora o seu

processamento técnico e medidas visando à sua disseminação e armazenagem.

Enfim, como Targino (1998) acrescenta, há efeitos paralelos provocados no âmbito

das bibliotecas, os quais concorrem, também, para o cancelamento de assinaturas e

para descrença dos leitores, mesmo com iniciativas governamentais, como a

empreendida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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(CAPES), com o Portal CAPES, que disponibiliza, gratuitamente, a instituições e à

comunidade acadêmica e científica, alguns títulos de boa qualidade em diferentes

ramos do conhecimento.

Além das questões problemáticas que dizem respeito aos títulos de periódicos

nas instituições, é útil retomar o impacto das mudanças vivenciadas, na atualidade,

por bibliotecas e sistemas de informação, como decorrência das inovações

tecnológicas, com ênfase para a Internet e as conseqüentes bibliotecas virtuais, que

vêm se expandindo, velozmente. Isto, sem dúvida, demanda de todos os

profissionais da área de biblioteconomia e ciência da informação mudanças de

ordem técnica, administrativa, e sobretudo, comportamentais, no sentido de

enfrentar a "explost!1o informacional". Se o problema de espaço físico destinado às

coleções sempre esteve na pauta dos administradores de bibliotecas, agora, mais do

que nunca, o processo de seleção exige conhecimento aprofundado sobre

editoração, visando separar o lOio do trigo" tanto diante da avalanche informacional

provocada pelo uso das redes eletrônicas de informação como diante da

desordenada e intensa produção de periódicos, advindos, principalmente, de novas

instituições, associações e faculdades particulares, implantadas, no caso nacional,

de forma desordenada, nos últimos 10 anos.

De outra forma, a solução pode estar na assinatura de títulos, via meio

eletrônico, até porque há a possibilidade de maior capacidade de armazenamento

de informações, com ganho de espaço e com certa garantia de preservação dos

textos, na opinião de Mueller (1997).

Agora, no caso de assinantes, pessoas físicas, ainda no que respeita aos

periódicos impressos, registra-se tendência, como verificado por Targino (1998),

para que docentes e pesquisadores simplesmente cancelem assinaturas, quase

sempre por questões econômicas. Mais do que nunca, eles delegam às "suas"

instituições a responsabilidade de suprir as demandas informacionais dos

pesquisadores e cientistas.

Para tanto, competem às universidades e aos institutos de pesquisa

estabelecer políticas e recorrer a recursos distintos, como o programa de comutação

bibliográfica (COMUn, o empréstimo entre bibliotecas, os programas de aquisição

cooperativa, campanhas de sensibilização junto aos usuários envolvidos e formas

eletrônicas que permitem estabelecer consórcios entre as entidades. No entanto,

aqui, vale chamar a atenção para um sério paradoxo: mesmo quando se sabe que
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os pesquisadores brasileiros não têm, em geral, como arcar com o valor de

assinaturas, o referido Portal da CAPES, neste momento, sofre o risco de ser

desativado por falta de demanda.

Os elementos ora referendados trazem à tona uma visível crise que atinge, no

momento atual, os periódicos, e que já não é tão recente. Alguns autores, a exemplo

de Cunha (1997) e Mueller (1997) são pessimistas quanto a este problema, ao

apontarem o periódico impresso como veículo lento e burocrático, podendo levar de

dois meses, e, às vezes, três longos anos, para ser devidamente editado. Este é um

dado que o toma limitado tecnicamente, além de incapaz de corresponder à

crescente produção de artigos nas diversas áreas.

No entanto, é possível que os avanços trazidos pela adoção das inovações

tecnológicas à editoração, mormente, em se tratando da expansão de periódicos

científicos eletrônicos, proporcionem maior alcance da produção científica, como

Krzyzanowsky e Taruhn (1998, apud CRUZ et aI., 2003) acreditam. Para eles, a

expansão do número de periódicos científicos neste século é indiscutível. Afinal, no

século XX, o total de títulos produzidos passou de, aproximadamente, 10 mil, em

papel, para mais de um milhão de títulos, agora, em diferentes tipos de suporte.

No que se refere à chegada e proliferação dos periódicos eletrônicos,

lembramos que, dentre as diferentes categorias profissionais envolvidas na

produção e utilização dessas publicações, cada uma delas reage diante da

"novidade" de forma bastante diversificada. Surge, nos dias de hoje, uma nova forma

de relação entre autor e editor, sendo possível para alguns autores, enquanto

provedores dos artigos e das informações, usarem de autonomia na hora de

publicar, sem depender das longas análises às quais os artigos se submetem. Para

muitos, tem-se, então, uma difusão há muito almejada por produtores, editores e

usuários, por se tratar de um sistema de custo mais baixo, com chance de oferecer

diversidade antes inimaginável de informações e, melhor ainda, com acesso rápido.

Neste sentido, cabe às instituições, e mais especificamente, às bibliotecas

fornecedoras e interrnediadoras do conhecimento científico adaptação às novas

tecnologias, com segurança e confiança. É inegável que há custos com

equipamentos e instalações, mas os benefícios a serem alcançados podem ser

expressivos, partindo-se da premissa de que as NTIC representam caminho sem

volta. Logo, basta buscar alternativas baseadas nas tecnologias de informação e
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comunicação (TIC), colocando-as em prática, com base nas demandas do público

institucional.

2.2.2 Periódicos eletrônicos

Diante do exposto anteriormente, vemos que os periódicos impressos lutam

para solucionar os problemas inerentes à sua sobrevivência. Enquanto isto, se até o

início dos anos 90, as publicações periódicas científicas mantêm formato

predominantemente impresso em papel, nos dias atuais, as publicações eletrônicas

de caráter científico conquistam espaço. Afinal, os decantados recursos

tecnológicos, especialmente as redes globais de computadores, com ênfase para a

Internet, favorecem esta nova forma de produção eletrônica, permitindo alternativas

diversificadas, em termos de estrutura textual e de imagens, além de ampla e

imediata distribuição para um grande público consumidor.

Entretanto, a chegada de tais publicações suscita, conforme palavras literais

de Sabbatini (2000, p. 11), um debate significativo dentro do universo da

comunicação científica, "l..] ao se apresentarem como meio mais flexível, interativo,

barato e rico de disseminação dos resultados científicos em relação ao sistema de

publicação baseado no papel." É corno se o conhecimento produzido usando, ainda,

os meios da comunicação escrita, antes do advento do periódico eletrônico,

estivesse superado pela magia do eletrônico, capaz de transpor as barreiras

espaciais e temporais da informação, com o agravante de que espaço e tempo

constituem elementos essenciais para o produtor de novos saberes.

Porém, na verdade, a produção do conhecimento e a estrutura das relações

de fluxo entre informação e público-alvo deste conhecimento vêm, há muito se

modificando de forma acelerada, não só influenciado pelo avanço do formato

eletrônico, mas possivelmente, face à introdução gradativa de uma nova cultura

direcionada a valorizar, mais e mais, o acesso rápido às informações e aos

documentos.

Feita esta ressalva, lembramos que as questões conceituais, fundamentais

para a compreensão de quaisquer fatos e fenômenos, no caso da expressão -

periódico eletrônico - relaciona-se com termos correlatos que terminam por

expressar a mesma concepção. São eles: publicação eletrônica, seriados eletrônicos

e I ou periódicos on-line. Mas, Cruz et aI. (2003) esclarecem que a expressão
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periódico eletrônico representa, também, de maneira geral, qualquer periódico em

formato eletrônico, tanto os que existem em versão impressa e eletrônica, como os

existentes on-line.

Em contra posição, Muller (1994b, 1997) entende que a referida expressão

designa somente os periódicos, cujo acesso demanda a utilização de equipamentos

eletrônicos, que pode ser um microcomputador. Isto depende somente do tipo de

armazenamento em que o material se encontra. E de acordo com o formato de

difusão, em geral, o periódico eletrônico apresenta-se em duas categorias: on-line,

também chamados de networked (em rede) e em CD-ROM. Os dois tipos, a priori,

são mais flexíveis, tanto no que diz respeito à capacidade de armazenar

informações, como à capacidade de atingir, simultaneamente, um número maior de

usuário. Além do mais, possuem a vantagem de oferecer quaisquer buscas com

expressiva rapidez, o que significa, também, agilidade indescritível de divulgação.

Isto é, resolvem o problema da velocidade na divulgação, em contraposição ao

periódico impresso, mas guardam entre si algumas diferenças.

Os títulos on-line estão disponíveis via Internet, quase sempre, por meio da

Worfd Wtde Web (yVVVW), enquanto os CD-ROM são adquiridos por compra ou

doação para uso em computadores isolados. E mais, à medida que os primeiros

permitem interação com o leitor, o segundo favorece somente a leitura do seu

conteúdo.

Ainda assim, os documentos eletrônicos, como Vergueiro (1997) alerta, como

os impressos, sobretudo, no caso dos artigos de periódicos científicos, devem ser

avaliados previamente, no momento da seleção. Isto remete à premência de

analisarmos estas publicações no seu todo, levando em conta conteúdo, acesso,

suporte (se on-line ou em CO-ROM) e custo.

As observações quanto ao conteúdo são semelhantes àquelas aplicadas aos

periódicos impressos, em que se consideram os parâmetros de assuntos definidos

pela instituição, o perfil de interesse dos pesquisadores e da comunidade técnico-

científica a que se destina. São úteis e imprescindíveis informações deste teor:

leiaute de apresentação do conteúdo em meio eletrônico; semelhanças com a

edição impressa (se for o caso); identificação das seções comuns aos dois suportes

(se for o caso); a forma de acesso (por senha, se on-line, qual o tempo de uso

permitido, se for o caso); o documento está full-text ou apenas consta do sumário,

não dispensando a assinatura impressa etc.
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Em termos de acesso, podem ser avaliadas, por exemplo, as interfaces

interativas e padronizadas; as ferramentas de pesquisa; a disponibilização de

facilidades, principalmente para coleções retroativas, quando o acesso é on-line; a

eficiência do sistema de ajuda em suprir as dúvidas do usuário; a existência ou não

de hiperfinks e ícones bem "I... ] representativos com semelhanças e características

comuns ao objeto a que se refere" (FERNANDES, 2004, p.10). Quando o título está

em CD-ROM, consideram-se outros fatores, como: tipo de software usado para

gerenciar a base de dados; nível de apresentação da interface: se é amigável ou

não; periodicidade para circulação da coleção neste tipo de suporte. Outro ponto

relevante é saber do fornecedor se o CD-ROM é acessível em rede local ou se o seu

acesso é restrito a computadores isolados. Para Vergueiro (1997, p. 47), 'l..]as

vantagens e limitações devem ser evidentes em termos de qualidade intrínseca,

mesmo que para isso se tenha de ouvir especialistas", visto que são eles os usuários

em potencial deste suporte.

As questões referentes ao suporte, ainda podem ser de cunho cultural,

incluindo as resistências, quase sempre inevitáveis diante do "novo", ou o

desconhecimento de como usar, dentre outras. É evidente que as razões

socioculturais têm papel preponderante, visto que, com freqüência, algumas

instituições e bibliotecas, diante da possibilidade de selecionar entre o periódico

tradicional e o eletrônico, acabam por preferir o tradicional, com receio de provocar,

no usuário, atitudes de rejeição, no momento de consulta a títulos em meio

eletrônico.

Sobre isto, Vergueiro (1997) acrescenta que, muitos órgãos e bibliotecas

argumentam que as publicações eletrônicas ainda estão entre os materiais, com os

quais o seu público não tem suficiente familiaridade para utilização independente.

Necessita, portanto, de período mais longo de adaptação, possível por meio de

treinamentos, que podem proporcionar ao usuário segurança e facilidade de uso. A

este respeito, os editores contra-argumentam lembrando que, no caso dos CD-

ROMs, estes são acompanhados, regularmente, de documentos ou recursos outros

para complementar o conhecimento do suporte e das bases de dados. São os

manuais de instrução e a disponibilidade de suporte técnico para dirimir dúvidas

junto ao produtor ou fornecedor.

São colocações que evidenciam a necessidade de avaliação, não somente

em termos quantitativos do uso da informação eletrônica, especítícamente do
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periódico na Internet, mas também acerca de outros aspectos inerentes às

tecnologias de informação e comunicação. Isto porque, ao que tudo indica, às vezes,

os usuários desconhecem as vantagens subjacentes ao espaço cibernético e as

possibilidades por ele oferecidas em tomar a comunicação científica mais eficaz.

Neste sentido, treinamento sistemático em relação à utilização das TIC deveria ser

tópico obrigatório, quando o assunto gira em tomo das publicações ou periódicos

eletrônicos, como Costa, Silva e Costa (2001) alertam.

É essencial o entendimento do ambiente da comunicação, corno também o

conhecimento e domínio dos recursos tecnológicos oferecidos aos envolvidos. Entre

estes, estão não apenas o autor (produtor dos artigos), como o editor (que hospeda

a sua base de dados na rede) e o bibliotecário (principal intermediador entre

recursos tecnológicos e usuários). Como as particularidades do meio eletrônico

estão presentes neste novo paradigma de disseminação de infonnação, o

conhecimento e domínio de suas imensas potencial idades permitem que o

internauta explore, na íntegra, tais potencialidades, e, portanto, rompa os possíveis

obstáculos à sua utilização mais ampla e irrestrita.

O uso inadequado de uma nova tecnologia traz como conseqüência imediata

a incompreensão dos recursos, e, por conseguinte, a utilização reduzida, o que

significa subutilização por desconhecimento do que as NTIC são capazes de

oferecer. Diante deste raciocínio, imaginamos que o usuário, razão maior da

existência dos periódicos, pode sugerir e opinar sobre novas formas de uso, talvez,

diferentes das pensadas, planejadas e impostas por editores, especialistas em

VWI/W ou mesmo analistas de sistemas, dentro do previsto por Dias (2001, p. 19),

para quem "[...] a utilização plena destes periódicos passa pela incorporação no

desenvolvimento dos mesmos das funcionalidades descobertas e requeridas pelas

pessoas que os utilizam." Tudo isto remete à constatação de que há títulos

eletrônicos, que não lançam mão dos recursos padrões disponíveis na VWI/W e são,

assim, meras reproduções das versões impressas, ou quando nascem eletrônicos,

não exploram todas as possibilidades inerentes ao espaço eletrônico.

Esta linha de pensamento respalda-se em Chartier (2002, apud DIAS, 2002,

p. 19). Segundo esse autor, a chamada revolução do texto eletrônico provoca,

simultaneamente, "]...] uma revolução da técnica de produção dos textos, uma

revolução do suporte do escrito e uma revolução das práticas de leitura", reforçando,

pois, a idéia de que os procedimentos aplicados ao meio eletrônico devem ser
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distintos dos procedimentos comuns ao meio impresso, adaptando-se às

singularidades do espaço virtual.

Finalmente, o custo do periódico eletrônico tem interveniência no momento da

seleção, ressaltando-se, como faz Vergueiro (1997), que custo não se limita

somente ao valor da compra do produto, mas incorpora as demais despesas. Entre

elas, estão a renovação de assinatura, a manutenção por número de senhas

disponíveis ou, para os CD-ROMs, o total de licenças, quando se deposita o CD em

rede local. Todos estes itens oneram, significativamente, o preço inicial.

Atualmente, algumas editoras jurídicas, como: Manual do Servidor Público,

Revista de Direito Trabalhista, Revista dos Tribunais, Decisório Trabalhista e

Consulex: Revista Jurídica, produzem títulos impressos, acompanhados do conteúdo

em CD-ROM. O custo da assinatura do periódico impresso já garante o recebimento

do CD, embora a periodicidade entre os dois suportes varie entre mensal, trimestral

ou até anual. Em alguns outros casos, nos primeiros momentos de lançamento do

CD-ROM, editoras jurídicas o repassam, gratuitamente, no momento da assinatura

do título impresso, mas, posteriormente, cobram pela assinatura, inclusive com

valores altos. Exemplificando: LEX Editora e Boletim de Direito Administrativo.

Na realidade, no que tange aos documentos eletrônicos, é imprescindível

ponderar, cada vez mais, sobre os instrumentos de análise de custo, avaliando as

vantagens e desvantagens de as instituições se adaptarem a esta nova tecnologia.

Isto porque as estratégias por parte dos fornecedores são bem envolventes e

planejadas para ocultar as possíveis desvantagens em termos de custo-benefício.

2.2.2.1 Periódicos on-line

De fato, o meio eletrônico é um caminho ágil para a tramitação da informação,

mas, como natural, atravessa uma série de mudanças, dentre as quais o trânsito de

muitos títulos de periódicos, que trazem consigo um leque de opções de recursos,

corno os softwares empregados nos bancos de dados, que favorecem o acesso ao

conteúdo informacional dessas publicações on-line.

Alguns títulos, quando transplantados para à versão eletrônica, mantêm a

apresentação do formato impresso. Ainda assim, outros fogem por completo da

versão tradicional e sua nova versão dispõe de recursos inovadores, restritos ao

espaço cibernética, tais como links de hipertextos, remetendo o usuário para
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diferentes trechos do artigo ou para novos textos ou para o banco de dados de

fontes referenciais. Meadows (1999, p. 36) enaltece tais possibilidades, afirmando,

então, que tais ''[...] referências são algo apensadas a um artigo [...l" garantindo a

consulta direta e imediata via computador aos documentos citados dentro dos

artigos, ao contrário dos periódicos impressos, cujo acesso às fontes só é possível,

posteriormente e de forma isolada.

Há, também, a multiplicidade da função multimídia, com a incorporação de

som, imagem e mais recursos, tais como a chance de interação com os autores,

além dos benefícios advindos do emprego de ferramentas de indexação e busca, as

quais beneficiam a agilização na recuperação dos temas, mormente, em bases de

dados com grandes volumes de informações armazenadas (DIAS, 2002).

Apesar de todas as distinções, os periódicos on-line, sobretudo os de

natureza científica, guardam fidelidade no que tange à identificação de suas

"edições", quanto ao volume, fascículo à periodicidade. Às vezes, abrem mão de

alguns desses elementos, mas, por questões de credibilidade, imprescindível a

qualquer publicação científica, independente do suporte, mantêm o seu endereço na

VV\NW, assim como a sua periodicidade. Além do mais, este tipo de periódico

representa economia de papel, impressão e utilização do serviço de correio para

envio dos números.

Sem dúvida, o espaço virtual é propício a inovações permanentes e quase

inesgotáveis. É possível, por exemplo, aproveitar os arquivos dos originais digitados

pelo autor, à medida que vão sendo enviados e liberados. Isto facilita o processo de

automação da produção do periódico, para, em seguida, finalizar com a distribuição

dos textos por via on-line, com a possibilidade de correção imediata de eventuais

erros. Neste caso, a significativa vantagem está em não depender da constituição de

fascículos para a divulgação acontecer, isto é, o periódico eletrônico figura como

canal de comunicação essencialmente dinâmico, criativo e rápido, com chance de

veicular, de imediato, as pesquisas empreendidas, logo após a sua conclusão ou

durante a sua execução.

No entanto, mesmo com as vantagens citadas, que o faz suplantar os

periódicos tradicionais impressos, taxados de lentos e caros, e até mesmo

ultrapassados em suas funções, segundo Rowland (1995, apud MULLER, 1997,

p.114),
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[...] o periódicoeletrônicoainda não é reconhecidocornodivulgador
da ciência certificada, a qualidade dos textos publicados nos
periódicoseletrônicosainda nãoconseguiuofereceralternativasque
fossem universalmente(grifo nosso) aceitas."

Decerto, que ao tempo que traz benefícios e apresenta

vantagens, também acarreta problemas, que despertam insegurança aos autores.

Um deles está ligado às características do próprio meio eletrônico, ou seja, as

configurações físicas da natureza das redes, que não garantem a integridade dos

textos disponibilizados, sujeitos a alterações, mesmo após a aprovação formal dos

avaliadores, o que significa risco à preservação da produção científica dos países.

Outra preocupação refere-se aos direitos autorais, embora, de acordo com

Meadows (1999), nos últimos anos, cada vez mais, as editoras virtuais estejam

atentas, no sentido de empreender esforços, com o objetivo de proteger o material

publicado, investindo contra cópias sem autorização. E mais, se a informação

eletrônica permite manuseio flexível, esta vantagem transforma-se em desvantagem,

ao dificultar o controle da cópia eletrônica, não obstante a luta dessas editoras para

encontrar formas de fiscalizar a reprodução maciça e sem controle do material

eletrônico. Aliás, vários países já demonstram disposição para atualizar e rever a

sua legislação pertinente aos direitos autorais.

No contexto nacional, percebemos, em algumas instâncias, grande esforço

para controle do uso abusivo. A Associação Brasileira de Direitos Reprográficos tem

desencadeado campanhas de sensibilização, envolvendo editores e bibliotecas, no

sentido de exigir o cumprimento da Lei nº 10.610/98, que altera, analisa e objetiva

consolidar a legislação acerca dos direitos autorais, em território brasileiro.

Também merece ser incluída na discussão a busca da legitimidade, como

parte do processo da comunicação científica. Segundo Hartier (1996), citado

também por Multer (1997), o impacto dos periódicos eletrônicos é avaliado com base

na contagem de citações feitas a cada artigo. No entanto, até então, o impacto

global dos periódicos eletrônicos on-line em suas áreas não é significante, o que,

inevitavelmente, afasta os autores de renome, os quais possuem, grosso modo, livre

trânsito nos periódicos impressos de maior credibilidade, e, por conseguinte, impede

ou retarda o reconhecimento dos títulos eletrônicos como publicações legítimas no

processo de comunicação científica.
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Assim, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que, com freqüência, os

pesquisadores e cientistas tendem a aceitar o meio eletrônico e o periódico

eletrônico, isto se dá muito mais em sua condição de leitor, que busca se informar e

se comunicar, do que em sua posição como autor. Como há sempre o risco de, a

exemplo dos preprints, os artigos eletrônicos serem vistos como textos inacabados,

os autores não podem requerer o prestígio advindo da divulgação por meio da

publicação formal. Em outras palavras, o periódico eletrônico não proporciona,

ainda, o mesmo retorno do tradicional. Além do fator segurança discutido, "l... ] não é

considerado para promoção e concessão de fundos e bolsas de pesquisa, não serve

para firmar autoridade e angariar citações (logo, prestígio) [...]" (MULLER, 1997, p.

116).

Em se tratando do processo de avaliação como condição sine qua non para a

validação dos resultados de pesquisas divulgados, muitos títulos, por sinal, um

grande volume deles, já têm os seus artigos previamente revistos, numa inequívoca

demonstração de busca de qualidade e de aceitação pela comunidade científica a

que se destinam, constituindo, assim, um referencial de literatura certificada de suas

áreas.

Meadows (1999) vislumbra saída relativamente fácil para a avaliação de

originais dos artigos on-line, mediante a adoção de medidas similares às das

publicações impressas, o que significa garantir o acesso, a princípio, de forma

limitada, a avaliadores, cujos nomes estejam devidamente cadastrados, o que não

invalida de pôr, posteriormente, os artigos à disposição de um público mais amplo,

que pode aceitar ou refutar as informações disponibilizadas. Logo, no decorrer do

processo, com o auxílio das TIC, a comunicação flui com mais facilidade,

proporcionando participação ampla de novos avaliadores, se os editores

considerarem necessário.

Muller (1997) vê um crescente número de periódicos eletrônicos capazes de

se acomodar bem às determinações da comunidade científica, ou seja, só são

publicados os artigos submetidos à apreciação e conseqüente aprovação dessa

comunidade. E, de fato, o número de títulos científicos publicados na rede vem

aumentando, consideravelmente. O artigo A PUBLICAÇÃO ... (2004) confirma este

argumento, ao mostrar dados quantitativos. Em 1995, o total de revistas na WVVWé

de 306, incluindo todas as áreas. Em 1997, apenas algumas revistas científicas

publicam textos completos, contendo ilustrações.
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Posteriormente, ocorrem mudanças com a introdução na Web das grandes

editoras científicas tradicionais. No início de 1999, a Reed-Elsevier já disponibiliza

mais de 1.200 revistas on-line; a Springer, 360; e a Academic Press, 174. De forma

similar, e reforçando a previsão de crescimento, o ULRICH'S Internacional

Periodicals Directory (2002), em 2001, aproxima-se de 34.103 registros, incluindo

periódicos on-line e em CD-ROM.

Naturalmente, em meio a tanta produção, com previsão cada vez mais de

crescimento, o periódico eletrônico on-üne traz vantagens e desvantagens aos

envolvidos. Ainda assim, há boa resposta de uso por parte dos pesquisadores,

cientistas e usuários de áreas específicas e gerais, sobretudo, quando estes se

posicionam como usuário, conforme antes discutido.

Nas áreas especializadas, a exemplo dos periódicos eletrônicos de Direito,

objeto de estudo da monografia, mesmo sem uma fonte controladora do total de

títulos produzidos no mercado brasileiro, o pedido de registro do International

Standard Serial Number (ISSN) ao IBICT permite identificá-Ia. Até início do segundo

semestre do ano de 2004, temos 782 títulos on-fine, que tratam de temas na área de

Direito e ciências afins. Neste total, estão inclusos tanto os periódicos que existem

nas duas versões (impressa e eletrônica), como os que são editados somente on-
fine.

Informações também foram obtidas do Prossiga, portal eletrônico para

algumas áreas, que disponibiliza uma lista de 74 publicações eletrônicas, no âmbito

das Ciências Jurídicas, formada por Diários Oficiais, informativos, jornais, periódicos

eletrônicos, revistas e fonte de referências. A página PUBLICAÇÕES ... (2004), um

portal com mais publicações jurídicas, traz 104 títulos on-line de diversos editores, e

que não constam no portal do Prossiga.

É possível que existam outros portais, hospedando mais títulos na área

jurídica, o que se torna impossível precisar, hoje, o número total de títulos

eletrônicos, talvez, como decorrência da falta de exigência de padrões rígidos e

maior controle das publicações on-line. E a diversificação está presente a partir da

forma de apresentação dos conteúdos. Mediante o acesso aos endereços

eletrônicos, verificamos os mais diversos formatos de apresentação, que vão desde

a compilação dos títulos impressos àqueles que trazem uma simples coleção de

artigos doutrinários, sem nenhuma outra seção.
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Pesquisa efetivada por Tenopir e King (2001, p. 23), nos Estados Unidos da

América (EUA) acerca do uso do periódico eletrônico nas universidades, constata o

grande salto ocorrido na segunda metade dos anos 90, com as expectativas de

crescimento contínuo. Em média, 50% a 90% dos cientistas em todos os campos da

ciência usam os eletrônicos on-line, ao menos durante parte do tempo, enquanto os

discentes optam por eles, em detrimento dos títulos impressos, ainda que os artigos

possam ser, eventualmente, menos relevante e de menor impacto. Aliás, apesar de

a pesquisa ora citada ser restrita ao universo universitário, para os seus autores, a

demanda de consumo extrapola os objetivos da leitura técnico-científica e atinge a

leitura com outras finalidades, o que os leva a afirmar que a informação veiculada

nesses periódicos extrapola o contexto universitário.

Aqui, retomando a noção fundamental de que os procedimentos aplicados ao

meio eletrônico devem ser devidamente adaptados à especificidade do mundo

virtual, como discutido no item 2.2.2, reiteramos a relevância dos aplicativos a serem

manipulados no processamento eletrônico para os textos utilizados nesse ambiente.

Isto requer o conhecimento não apenas dos periódicos científicos eletrônicos (no

caso específico do tema desta monografia), como também dos recursos a eles

associados, corno a única forma de concretizar a citada revolução do texto

eletrônico. Dias (2002) inclui os seguintes tópicos: o uso do hipertexto; a utilização

de indexação e a busca adequada nos diferentes formatos de texto ao meio

eletrônico.

A arquitetura da WVVW é desenvolvida prevendo o uso de trilhas, visando à

adoção do hipertexto. No entanto, verificamos, com certa freqüência, que este

recurso é negligenciado, registrando-se buscas e a conseqüente localização, mesmo

na Internet, por meios meramente lineares. Na verdade, a filosofia do hipertexto é

lógica e simples, baseada, sobretudo, na escrita e leitura não lineares, privilegiando-

se a memorização, organização e recuperação da informação textual, mediante

ligações entre palavras, frases, trechos de documentos ou documentos completos,

com informações extraídas de partes de um mesmo documento ou de outros. Na

WVVW, a interação entre usuário x informações prevê o clicar em links de

hipertextos, para que o indivíduo circule por um espaço informacional, o qual integra

centenas de milhões ou de bilhões de páginas.

Apresentamos, de forma resumida, as diversas características do hipertexto,

constante do texto de Dias (2002):
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• não linearidade - característica central do hipertexto,

relacionada com a flexibilidade de o internauta percorrer as

diferentes redes navegáveis, com absoluta autonomia, que

pennite selecionar o caminho que lhe parece mais apropriado

e da forma que melhor lhe convém, uma vez que inexiste um

caminho único e inflexível a ser trilhado;

• acessibilidade ilimitada - característica do hipertexto,

concernente à chance de acesso aos mais distintos tipos de

fontes, não importando sua natureza: artigos de periódicos,

materiais de referência, obras literárias etc.;

• multissemiose - característica do hipertexto, que diz respeito à
possibilidade de o hipertexto interconectar, simultaneamente

e de forma integrada, a linguagem verbal com as linguagens

não verbais;

• interatividade - característica do hipertexto alusiva ao fato de

uma ação qualquer dar origem a uma reação, em tempo real.

Considerando a 'INVW, ela mesma, como hipertexto, vemos

que, ao optar por certo link, somos, de imediato, remetidos a

instâncias distintas;

• virtualidade - característica do hipertexto que o posiciona como

fenômeno que existe tão-somente no espaço virtual.

A respeito desta última característica, há quem afinne que o hipertexto

acontece e I ou existe no mundo real e concreto. Possíveis exemplos são os

desenhos numa página de artigo de periódico com referências para uma explicação

nas suas margens.

Ainda no que se refere aos periódicos on-Iine, Dias (2002) traz para discussão

um outro fator, desta vez, atrelado aos softwares. Em sua opinião, as próprias

indústrias, voltadas para o desenvolvimento e a comercialização de sotts de
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navegação na 'INVW, não se empenham em contribuir, maciçamente, com a

produção do hipertexto. Por exemplo, em 1996, Netscape e Microsoft lançaram

novas versões de seus respectivos navegadores, contemplando upgrades para

suporte em Java, além de novos tipos de animação, novos plug-ins e assim por

diante, mas nenhuma dessas atualizações apresentava inovações ligadas à

manutenção de links.

Finalmente, recurso fundamental, sempre muito requisitado nos sítios que

hospedam os periódicos eletrônicos científicos, são as ferramentas de indexação e

busca. Em contraposição às formas tradicionais, que acompanham a trajetória dos

títulos impressos, agora, o meio eletrônico oferece recursos ágeis de busca, por

intermédio de palavras isoladas constantes num artigo ou por expressões

booleanas. Porém, a bem da verdade, se estes avanços nos processos de

indexação e busca, do processo manual para o automático, dispensam intensiva

mão-de-obra, há incontestável e visível baixa qualidade da indexação. Em virtude da

imensa quantidade de informações, a precisão na recuperação deixa muito a

desejar, o que demanda a incorporação de novos recursos o mais urgente possível,

para correção das deficiências existentes.

Além de todos os itens até então apresentados, é interessante, numa

perspectiva mais avançada sobre os periódicos eletrônicos, avaliar procedimentos a

partir do comportamento de sua utilização pelo usuário. Para Dias (2002), são duas

as formas mais freqüentes de uso. Na primeira, munido do endereço do sítio, o

internauta acessa, localiza o artigo e faz a leitura no terminal de vídeo, usando os

recursos disponíveis ao longo da consulta. Na segunda, semelhante à anterior,

depois de identificar e localizar o artigo, imprime o texto disponível, o que conduz a

este questionamento: será que o usuário realmente tira proveito de toda a

funcionalidade disponibilizada pelo periódico eletrônico?

O autor em pauta refere-se, assim, ao fato de o sujeito não ter se beneficiado

do hipertexto e nem das ferramentas de busca ou de outra forma, restringindo-se a

utilizar o sítio apenas corno hospedeiro ou meio para impressão de cópias. Porém,

não restam dúvidas que ler na tela do computador é cerca de 25% mais lento do que

no papel. Em termos globais, os usuários confessam seu desconforto diante da

leitura de textos on-line, o que, como esperado, Ihes afasta das telas dos

computadores.
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Há, ainda, problemas de legibilidade, às vezes associados à resolução das

telas. Segundo Dias (2002), a resolução de 300dpi possui qualidade igual à de um

texto registrado por uma impressora a laser ou a jato de tinta, mas ainda apresenta

alto custo de aquisição, com utilização prevista somente por volta do ano 2007.

Mesmo que as telas existentes no mercado sejam de baixa qualidade, sem

conforto visual para o usuário, o autor citado acredita não ser este o principal motivo

que leva o usuário a fotocopiar artigos dos periódicos on-line. São fatores vinculados

à magia do papel, como antes mencionado, à facilidade de manuseio e transporte do

material impresso, livre da dependência de tomadas elétricas, cabos e baterias. E

mais, com a possibilidade de o pesquisador fazer as suas anotações, de imediato,

de forma simples e com o uso apenas de uma caneta ou um lápis.

Por outro lado, estas atitudes não descaracterizam o meio eletrõnico.

Somente confirmam que o internauta é livre para fazer a aplicação que julga

adequada ante o periódico eletrônico ou, talvez, deseje acesso mais fácil e

interfaces mais amigáveis. Como Meadows (1999) justifica, muitos usuários sentem

dificuldade de uso face ao computador, por conta das dificuldades vivenciadas em

internalizar informações, a partir da telinha. Estes obstáculos se agravam diante de

um volume de informações grande e da natureza seqüencial, no caso dos livros

eletrônicos, por exemplo. Em linha similar, Cruz et ai. (2003, p. 51) percebem tais

entraves, como uma

[...] barreira de ordem sociocultural, por entender que as pessoas
normalmente são refratárias a mudanças, e deve-se contar com o
tempo de adaptação à interface eletrônica. Deve-se considerar
também que a leitura em tela, além de ser incômoda, toma de 25% a
30% mais de tempo.

Fernandes (2004), por sua vez, ao analisar aspectos da interface humano-

computador, no contexto da área educacional, confirma que as dificuldades de uso

residem nas interfaces dos dispositivos computacionais, que, salvo exceções, não

satisfazem as expectativas do grande público e nem despertam interesse da maioria

dos profissionais dedicados à produção de novos conhecimentos científicos. Logo, é

possível que a introdução de novos recursos aplicados às interfaces da \/'NINV,

tornado-as mais dinâmicas, auxiliadas por softwares mais avançados e bases de
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dados mais interativas possa incrementar o uso dos títulos on-Iine, sem o registro

impresso, feito paralelamente.

No entanto, à medida que a tecnologia avança e traz benefícios aos usuários,

há um custo embutido, e que repercutir na manutenção das assinaturas de títulos

on-Iine. Muitos deles ainda são gratuitos, mas não sabemos até quando ou por

quanto tempo, haja vista que o número de editores que cobram pelo acesso vem

crescendo, significativamente, a cada ano. Em 1996, os Diários Oficiais da Unitlo e

da Justiça da Unitlo, usados nacionalmente, eram comercializados em CD-ROM

apenas por empresas comerciais. Atualmente, a própria Imprensa Nacional oferece

acesso gratuito on-line, mas para quem deseja usufruir os recursos mais avançados,

corno o índice do Diário, por exemplo, tem que pagar por tal facilidade. Ainda assim,

é uma alternativa que compensa, uma vez que os assinantes livram-se do incômodo

de armazenar pilhas e pilhas de cadernos impressos.

Sobre a questão de assinaturas, Muller (1997) lembra que os editores, em

geral, aceitam assinaturas feitas por intermédio do correio ou na própria 'WWW. Mas

a distribuição dos fascículos destinados aos assinantes não segue parâmetro único.

Alguns títulos remetem os fascículos diretamente ao electronic mail (e-maif) do

assinante. Há os que se limitam a avisar via e-mail que o novo fascículo ou artigo

está disponível. Caso o assinante tenha interesse, pode capturá-Io via FTP ou por

outro meio. Para os assinantes, pessoas físicas, as recomendações são apenas

estas. Para os órgãos, em geral, inclusive, bibliotecas, quando se dispõem a assinar

títulos científicos on-line, devem levar em conta outras questões, além do custo. É

preciso, antes de tudo, identificarem como os títulos assinados ou recebidos por

doação, no meio eletrônico, vão ser incorporados como parte da literatura científica

disponível para o público-alvo.

Trata-se de uma preocupação pertinente, porque se refere à preservação de

textos para consulta, tanto no presente como no futuro. É unânime o entendimento

de que as bibliotecas sempre são responsáveis pelo arquivamento e pela

preservação da memória científica impressa. E quanto à produção eletrônica? A

quem compete a guarda? Meado'NS(1999, p. 154) assim sintetiza: ''[...] onde serão

arquivados os periódicos eletrônicos? Se for na biblioteca, os problemas de

armazenamento para a instituição anfitriã serão enormes." A dificuldade, já vivida,

hoje, pelas instituições, envolve equipamentos e programas, pois estes continuam

desenvolvendo-se de forma veloz, a cada dia. Conseqüentemente, é inevitável
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migrar, de tempos em tempos, para novas configurações ou novos suportes, a um

custo considerável e imprevisível.

Sobre este item, Muller (1997) vai além e afirma que, na verdade, as editoras

não se inquietam com a preservação das publicações sob a sua responsabilidade,

tanto no que tange aos impressos quanto aos periódicos eletrônicos e, também, às

publicações eletrônicas, em geral, sejam obras de referências, sejam livros

especializados. No que diz respeito aos periódicos, é possível que as agências de

assinatura, com longa atuação na condição de intermediadoras entre editora e

bibliotecas, na assinatura de títulos impressos, agora, assumam função semelhante

diante das fontes eletrônicas, o que seria relevante.

Meadows (1999, p.155) apresenta a "instalação de depósitos nacionais ou

regionais de publicações eletrônicas, como a mais provável solução." Porém, o fato

é que, mesmo se, em vários países, debate sobre estas questões, ocorra,

qfreqüência, parece distante uma atitude consensual com relação à forma de

organização eficaz da guarda das informações científicas, oriundas do meio

eletrônico, que respondam às necessidades internacionais.

Assim sendo, mesmo com a conquista de considerável espaço, parece-nos

indiscutível que os periódicos eletrônicos on-line ainda enfrentam restrições de

diferentes ordens. Autores, editores, bibliotecários e usuários atravessam período de

transição entre papel e on-line, entre posições pessimistas ou carregadas de

otimismo, como a de Cruz et aI. (2003, p. 49), para quem, nessa fase "[...] ocorrerá

uma mudança cultural, com a consolidação do periódico on-line." Mas, segundo

esses autores, esta expectativa não soluciona a incógnita que ronda o destino deste

tipo de publicação. O fato é que, significativa parte da literatura, em diversas áreas

científicas e técnicas, está disponível no espaço eletrônico, acreditando-se que isto

acarreta soluções para os problemas de produção e distribuição de novos saberes,

reduzindo os custos.

2.2.2.2 CD-ROM

Obviamente, grande parte das colocações concernentes aos periódicos

eletrônicos on-line alcança os periódicos eletrônicos em CO-ROM, sobretudo, as que

tratam da capacidade de armazenamento, possibilidades de busca e os custos,

ressaltando que a grande diferença do primeiro sobre o segundo, em termos de
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vantagem para o usuário, está na rapidez de atualização, como vimos há pouco. O

CO-ROM apresenta evidências maiores de vantagens, em relação ao meio

impresso, no que trata da facilidade de busca, em confronto com as versões

impressas dos mesmos títulos, mormente, quando de pesquisas bibliográficas,

envolvendo coleções retroativas.

Antes de tudo, é necessário retomarmos algumas características desta mídia

e a sua capacidade de armazenamento. O CD-ROM, disco óptico, significa disco

compacto - memória apenas de leitura. Consiste num derivado do disco digital de

áudio ou disco compacto ou CO ou disco laser, como é mais conhecido. Ao invés de

armazenar música, guarda informações, com a vantagem de comportar, como

constante da parte introdutória da monografia, mais de 650 megabytes em disco de

4 % polegadas de diâmetro, fornecendo informações tanto de áudio (som), como de

texto e imagem. (VERGUEIRO, 1997).

Segundo informações extraídas do texto (CO-ROM, 1994), os COs são

capazes de armazenar, em média, cerca de 1.200 a 1.500 disquetes comuns ou 200

livros, contendo, cada um, 300 páginas. Ademais, oferecem maior densidade de

armazenagem para dados disponíveis no mercado, sendo de 50 a 200 vezes maior

do que a da maioria dos discos magnéticos, levando desvantagem, atualmente,

apenas para o OVO, cuja capacidade é de, aproximadamente, 4.7 gigabytes. Sendo

assim, sua significativa capacidade de armazenamento, faz com que o CO-ROM se

isente dos altos custos das telecomunicações no acesso em linha, e seja utilizado

nos meios editoriais, como boa alternativa tecnológica, sobretudo, nos países em

desenvolvimento.

Entretanto, como as demais inovações tecnológicas, requer preparo e

treinamento para a sua adoção, para evitar o que Brito (1988) alerta. Isto é, a

utilização por modismo ou de forma inconseqüente, sem explorar, potencialmente,

os recursos, desperdiçando as vantagens possíveis. Como tecnologia, o CO-ROM

apresenta a possibilidade de acesso a todas as informações contidas numa base de

dados, o que propicia a disseminação dessas bases, em qualquer lugar e a qualquer

hora, independente de ônus para efetivar o processo de comunicação. Não

obstante, a decisão de adquirir as bases de dados neste suporte requer avaliação

precisa e consistente, uma vez que o CO-ROM exige altos investimentos de capital

em equipamentos, alta tecnologia, recursos humanos qualificados e treinados para

lidar com os dados no ambiente eletrônico, sem descuidar da exigência da
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implementação de serviços que, na maioria das vezes, ampliam os gastos para

complementação de outros equipamentos. A partir desses requisitos, são

relacionados no QUADRO 1 algumas das vantagens e desvantagens (CD-ROM,

1994, p. 109), referentes a este suporte.

QUADRO 1

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CO-ROM

VANTAGENS

nas linguagens d

Fác\\ ut\\iz.a ()
Número crescente de novos títulos
ADAPTAÇÃO DA FONTE: CD-ROM. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS,8.,
1994, Campinas - SP. Anais ... Campinas: Unicamp, 1994. p. 109.

Diante das vantagens referidas no QUADRO i, inferimos o porquê do

crescimento vertiginoso do CD-ROM, aliado à redução de preço de alguns

equipamentos de informática, a exemplo das unidades de leitora e também dos

eletrônicos que envolvem o uso deste suporte. Assim, hoje, é possível comprar um

gravador de CO-ROM até por R$ 189,00, quando antes, o valor era em torno de R$

500,00 a R$ 600,00.

Além do mais, por ser de fácil manuseio, o CD-ROM é empregado em

grandes produçôes, inclusive na área de entretenimento, uma vez que inclui

inúmeros jogos e brinquedos, assim como produtos com fins didáticos, lançados na

área educacional. É uma constatação que corrobora Rowtey (2002), para quem os

títulos para uso pessoal e ensino constituem a maior categoria de CD-ROMs.

Vergueiro (1997), por seu turno, lembra o seu aproveitamento no âmbito das

bibliotecas. A priori, com inúmeras bibliografias correntes (índices, abstracts,

enciclopédias e outras obras de referências). Depois, com o emprego em bases de

dados bibliográficas.

No Brasil, segundo informações abordados no texto CD-ROM (1994), os

primeiros CDs ganham espaço, aproximadamente, em 1994, com o lançamento da

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LlLACS) do Centro
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Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e da

legislação federal do Senado Federal publicado pelo Centro de Processamento de

Dados do Senado Federal (PRODASEN), do catálogo coletivo de periódicos e teses

brasileiras (lBICT). Desse momento em diante, as editoras começam a apostar no

mercado do suporte eletrônico em CD-ROM, face às vantagens indicadas

anteriormente e conscientes de que, além de tudo, as bases de dados on-line,

apoiadas nos sistemas de telecomunicações, favorecem o acesso múltiplo de vários

usuários em tempo real, o que propicia a comunicação entre os usuários e entre

usuários e bases de dados, independente de sua localização geográfica ou espacial.

Lopes (1991) acredita que a prática do acesso às bases de dados on-line

ocorre, com maior freqüência, nas nações desenvolvidas, até pelo fato deste serviço

estar instalado em bibliotecas públicas, ao contrário das nações em

desenvolvimento, onde, quando muito, as bases estão em bibliotecas mais

elitizadas, em centros de informação vinculados a instituições de ensino superior

(IES) e em instituições especializadas. Isto decorre dos ainda elevados custos de

investimento na infra-estrutura da telemática e das telecomunicações, essencial a

esta iniciativa.

Porém, é preciso acrescentar que as bases de dados em CD-ROM não

constituem mais um fenômeno tão moderno. Mesmo assim, conquistam um público

crescente, devido à relativa facilidade de uso dos seus softwares e de suas

interfaces. Representam, pois, um meio de acesso às informações, e, portanto,

configuram-se como alternativa ao acesso on-line. Aliás, Bowley (1988, apud

LOPES, 1991) sintetiza as distinções entre o uso das bases de dados on-line e em

CD-ROM (vide QUADRO 2), acrescentando-se que Rowley (2002) acredita que as

diferenças são acentuadas quando o assunto é atualização, principalmente, para as

grandes bases de dados bibliográficas, usadas e atualizadas, com freqüência.
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QUADRO 2

ANÁLISE COMPARATIVA DE BASES DE DADOS EM CD-ROM E
ON-LlNE

1 Pagamento em base anual 1 Pagamento a cada uso

2 Pagamento independe do uso

3 Cópia da base de dados de propriedade d
com rador

2 Pagamento pro rcional ao uso

3 Base de dados acessada apenas pel
com rador

4 Contrato direto entre comprador e
rodutor da base de dados

4 Receptor atua como intermediário entr
usuário e roduto

5 O item 4 facilita o marketing 5 Marketing pode ser feito parcialmente,
através do receptor I eiro

6 O item 4 torna mais fácil aos usuário
comunicar suas idéias ao produtor da base

7 Apenas bases de dados relativament
pequenas podem ser armazenadas fi

disco

6 Usuários podem não ter contato com
produtor da base

7 Bases de dados bem maiores podem se
manipuladas

8 Atualização da base envolve a produçã 8 Atualização da base pode ser fei
de um novo disco. Logo, a atualizaçã diariamente ou de hora em hora,
ocorre em intervalos maiores necessano

ADAPTAÇAO DA FONTE: BOWLEY, J. apud LOPES, R. R. V. Acesso a bases de dados em
linha e em CD-ROM: algumas considerações sobre a sua implantação em países em desenvol-
vimento. Ciência da Infonnação, Brasília, v. 20, n. 2, p. 217, jul.ldez. 1991.

Quanto à editoração de periódicos, esta constitui mercado de fácil acesso.

Por conseguinte, há número expressivo de editoras comerciais e não comerciais,

envolvidas com os títulos eletrônicos em CD-ROM. Corno exemplo, na área de

Direito, que, segundo Rowley (2002), produz mais do que nas áreas de ciência e

tecnologia (C&n, há renomadas editoras, com atuação no campo do CD.

Dentre elas, a LEX Editora, a mais tradicional no mercado, vende legislação e

jurisprudência, armazenadas em CD-ROM, desde 1990. A Síntese Trabalhista

incorporada, recentemente, à Thomson 10B, também atua no campo. Outras, como

a Nova Dimensão Jurídica (NDJ) que se dedica, com exclusividade, ao Direito

Administrativo e Constitucional, oferece atraente interface de seus produtos. E há,

ainda, instituições públicas que lançam, regularmente, as suas publicações,

incluindo periódicos, regimentos internos, jurisprudências, pareceres, entre outras,

para aproveitar melhor os espaços de armazenamento, distribuindo, então,

gratuitamente, o material.
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Entretanto, o crescimento das bases de dados, sem a observância da

qualidade de registros e inconseqüentes formas de recuperaçâo aplicadas a este

tipo de suporte, demanda critérios de seleção, quando a opção é a compra.

Tomando ainda como referência Rowley (2002), acreditamos que os produtos

disponíveis em CD-ROMs são projetados, com o intuito essencial de facilitar a busca

e utilização. Para tanto, os seus sistemas de busca são similares àqueles que, em

geral, estão incorporados em qualquer produto destinado à recuperação da

informação, quais sejam: lógica booleana, truncamento, buscas em campos

específicos ou expressões e outros recursos que imprimem dinamicidade à

recuperação automatizada.

Considerando que a característica peculiar do CD-ROM é a interface e o

diálogo da base com o usuário, alguns produtores trabalham para que seja mais e

mais amigável para o usuário, a ponto de dispensar a presença de intermediários, no

momento do uso, mesmo sem qualquer experiência anterior. Na mesma linha dos

editores, o mesmo autor ora referenciado acrescenta que a maioria das interfaces de

CD-ROMs é projetada para a utilização de menus instantâneos ~ows.

Algumas vezes, conta com a apresentação simultânea de vários menus, recursos de

cores, gráficos e sistema de ajuda.

Diante dos elementos identificados para melhoria da comunicação, na relação

intermediada pela interface, percebemos, ainda, a barreira decorrente da falta de

padronização com relação aos comandos de tecla, ao estilo do programa na tela, às

diferentes teclas de atalho, aos ícones que não representam a tarefa para a qual

apontam. Isto ocorre, essencialmente, quando são fornecedores diferentes, o que

causa para o usuário reações de insegurança, diante de diferentes programas, com

interfaces confusas.
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3 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22! REGIÃO- TRT DA
22! REGIÃO

3.1 História da Justiça do Trabalho

No início da Revolução Industrial, as greves se resolvem mediante

convenções diretas entre trabalhadores e patrões. A essa fase de conciliação

espontânea se seguem tentativas de conciliação obrigatória, quando o Estado passa

a intervir nos litígios trabalhistas, de mediação e de arbitragem, particular ou oficial.

(FERRARI; NASCIMENTO; MARTINS FILHO, 2002).

A apreciação das controvérsias referentes aos contratos de locação de

serviços cabe, de início, à Justiça Comum. Com o avanço da indústria e do comércio

e das mudanças socioeconômicas daí resultantes, que contur~ o País, como o

surgimento de classes sociais específicas e antagônicas, torna/e inevitável a

criação de uma Justiça Especializada para resolver os novos conüííos.

A primeira tentativa de estabelecer uma corte especializada em solucionar

conflitos trabalhistas data de 1922, com a criação dos Tribunais Rurais do Estado de

São Paulo, iniciativa do então presidente do Estado e futuro presidente da

República, Washington Luiz. Em 1932, são instituídas as convenções coletivas de

trabalho e, com elas, as Comissões Mistas de Conciliação e Arbitragem, com a

função de conciliar os dissídios coletivos. Surgem, nessa mesma época, a

representação classista de empregados e empregadores, denominados Vogais, para

a apreciação e o julgamento das reclamatórias trabalhistas e as Juntas de

Conciliação e Julgamento, destinadas a conciliar e julgar os dissídios individuais do

trabalho. No entanto, essas Comissões e as Juntas constituem instâncias pré-

judiciais.

Somente em 1934, sob a presidência de Getúlio Vargas, é convocada uma

Assembléia Nacional Constituinte, na qual o deputado Abelardo Marinho formula a

proposta de instituição da Justiça do Trabalho. O sistema administrativo adotado,

anteriormente, beneficiava o Poder Público, através das decisões das Juntas de

Conciliação e Julgamento (JCJs), das alterações promovidas. pelo Ministro do

Trabalho e das revisões feitas pela Justiça Comum, tornando ineficazes as decisões

proferidas. Não obstante a apresentação de várias emendas, acaba prevalecendo a

tese do deputado Levi Carneiro, segundo a qual juízes leigos, despidos de senso
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jurídico e de formalismos, decidiriam mais prontamente as controvérsias nas

relações trabalhistas. É assim, que surge a Justiça do Trabalho de caráter

administrativo, tal como desenhada na Constituição Federal de 1934, como a marca

da representação trabalhista. (FERRARI; NASCIMENTO; MARTINS FILHO, 2002).

Porém, a instalação da Justiça do Trabalho ocorre tão-somente em 1 de maio

de 1941, mediante o Decreto-Lei nº 9.797, de 9 de setembro de 1946. Referendada

pela Constituição Federal, promulgada nove dias depois, ela é finalmente integrada

ao Poder Judiciário, expandindo-se até instituir o Tribunal Superior do Trabalho,

em Brasília. Com a Constituição Federal de 1988, Art. 112, oficializa-se o preceito:

"Cada Estado membro da União, bem como o Distrito Federal, deverá ter pelo

menos um Tribunal Regional do Trabalho." (BRASIL, 2004a, p. 77)
~

Porém, há alguns Estados, tais como Roraima, Acre e Tocantins, não

beneficiados com este preceito constitucional. Na verdade, no Brasil, con amos com

a instalação de 24 Tribunais Regionais do Trabalho, divididos em regiões e Varas

do Trabalho, denominadas, antes, de Juntas de Conciliação e Julgamentos, e

modificadas com a Emenda Constitucional (EC) nº 24, de 9 de dezembro de 1999.

Em termos de PI, a norma constitucional e a publicação da Lei nº 8.221, do

dia 5 de setembro de 1991, representam expressivo avanço à Justiça do Trabalho

no PI, na concreta realização do Estado sediar o Tribunal Regional do Trabalho da

22ª Região, até então "I... ] subordinada ao Tribunal Regional do Trabalho do Estado

do Ceará até maio de 1989 e ao Tribunal Regional do Trabalho do Estado do

Maranhão até dezembro de 1992." (MEMORIAL 10 anos, 2002). Por fim, o TRT da

22ª Região é instalado (8 de dezembro de 1992), com sede na cidade de Teresina,

PI e jurisdição em todo o território do PI e no Município de Timon, Estado do

Maranhão (MA).

3.2 Funcionamento e competência do TRT da 22! Região

A Justiça do Trabalho no PI segue orientações normativas do Tribunal

Superior do Trabalho, que compreende a 3ª instância. Como outros regionais, a

Justiça no PI compreende duas instâncias, a saber: 1! instância e 2! instância.

No que se refere à 1! instância, fornecemos as seguintes informações:

• integra as Varas do Trabalho;
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• funciona com 14 juízes trabalhistas, distribuídos em cinco Varas do

Trabalho, segundo dados fornecidos pelo Serviço do Pessoal do TRT da 22ª

Região (BRASIL, 2004a);

• realiza prestação jurisdicional prevista na Constituição Federal, Art. 114,

com a finalidade central de

[...] conciliar e julgar dissidios individuais e coletivos entre
trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de Direito
Público externo e da administração pública direta e indireta [...] e, na
forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas
próprias sentenças, inclusive coletivas. (BRASIL, 2004a, p. 77 )

• abrange as seguintes jurisdições:

o 1!!, 2!! e 3!! Varas do Trabalho de Teresina (envolve os municípios de

União, José de Freitas, Altos, Campo Maior, Demerval Lobão, Monsenho~

Gil e Timon);

o Vara do Trabalho de Parnaíba - a 360km da capital, abrange o

município de Parnaíba;

o Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato - ao sul do Estado, a

540km da Capital, abrange o município de São Raimundo Nonato.

Nas cidades onde não há Justiça do Trabalho, alcançadas pelas jurisdições

acima citadas, procede-se de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas, Art.

668, que diz:

"nas localidades não compreendidas na jurisdição das Varas do
Trabalho, os juizes de Direito são os órgãos de administração da
Justiça do Trabalho, com a jurisdição que Ihes for determinada pela
lei de organização judiciária local." (BRASIL, 2003a, p.93)

Nessa instância, quando de interesse das partes e após julgamento prolatado,

podem as partes ajuizar os recursos cabíveis e necessários postos a seu alcance e

dirigidos à Corte do Tribunal.

Quanto à 2!! instância, repassamos as seguintes informações :

• integra o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região;
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• funciona com 14 juízes trabalhistas, distribuídos em cinco Varas do

Trabalho, segundo dados fornecidos pelo Serviço do Pessoal do TRT da 22ª

Região (BRASIL, 2004a);

• realiza prestação jurisdicional prevista na Constituição Federal, Art. 114,

com a finalidade central de

[...] conciliar e julgar dissídios individuais e coletivos entre
trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de Direito
Público externo e da administração pública direta e indireta [...] e, na
forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas
próprias sentenças, inclusive coletivas. (BRASIL, 2004a, p. 77)

• abrange as seguintes jurisdições:

D 1!, 2! e 3! Varas do Trabalho de Teresina (envolve os municípios de

União, José de Freitas, Altos, Campo Maior, Demerval Lobão, Monsenhor

Gil e Timon);

Vara ~alho de Parnaíba - a 360km da capital, abrange o

município de Parnaíba;

Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato - ao sul do Estado, a

540km da Capital, abrange o município de São Raimundo Nonato.

D
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Nas cidades onde não há Justiça do Trabalho, alcançadas pelas jurisdições

acima citadas, procede-se de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas, Art.

668, que diz:

"nas localidades não compreendidas na jurisdição das Varas do
Trabalho, os juízes de Direito são os órgãos de administração da
Justiça do Trabalho, com a jurisdição que Ihes for determinada pela
lei de organização judiciária local." (BRASIL, 2003a, p.93)

Nessa instância, quando de interesse das partes e após julgamento prolatado,

podem as partes ajuizar os recursos cabíveis e necessários postos a seu alcance e

dirigidos à Corte do Tribunal.

Quanto à 2! instância, repassamos as seguintes informações :

• integra o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região;
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• é disciplinado por um regimento interno e que tem sua composição definida

em:

[...] 08 (oito) juízes nomeados pelo Presidente da República, 06 (seis)
dos quais escolhidos por promoção dentre Juizes Titulares de Varas
do Trabalho, obedecidos os (sic) critérios alternados de antiguidade e
merecimento, 01 (um) dentre advogados no efetivo exercício da
profissão e 01 (um) dentre membros do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho. (BRASIL, 2003b, p. 13).

Os tribunais têm a sua organização, competência e atribuições judiciárias

determinadas na Constituição Federal e em lei, mas compete privativamente ao TRT

da 22ª Região, as seguintes funções, definidas em regimento interno:

o processar e julgar os dissídios coletivos no âmbito de sua jurisdição, como

apreciar e homologar os acordos realizados nos dissídios coletivos submetidos a

sua jurisdição;

) processar e julgar mandados de segurança contra atos e decisões, inclusive

administrativos, do próprio Tribunal, do seu presidente, dos seus juízes e dos

demais juízes da sua jurisdição;

o processar e julgar as ações rescisórias de sua competência;

o processar e julgar conflitos de competência entre Varas do Trabalho e entre os

juízes de Direito e entre aqueles e estes;

o processar e julgar matérias administrativas, como pedido de licença-prêmio,

incorporações, licença para tratamento de saúde. (BRASIL, 2003b).

Compete ainda em grau de recurso, julgar:

o julgar os recursos ordinários, adesivo, agravos de petição e de instrumento;

o processar e julgar os agravos regimentais contra atos do Presidente, do

Corregedor ou de qualquer outro de seus membros;
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Prestação jurisdicional

o TRT da 22ª Região no exercício de sua função maior ''[...] de conciliar e

julgar conflitos individuais e coletivos entre empregados e empregadores, bem como

outras controvérsias trabalhistas previstas em lei" (JUSTiÇA do Trabalho, 2001),

vem se utilizando, perenemente, dos recursos institucionais para atingir eficiência e

qualidade nos serviços prestados aos jurisdicionados. Oferecer celeridade é a

bandeira de luta de todo o Poder Judiciário que encontra apoio, inclusive, em

programa do Governo Federal, do ano de 2004, criado para orientar o cidadão sobre

como melhor utilizar o judiciário federal para obter informações sobre processos de

seu interesse.

O Com o serviço de Ouvidoria; intuito de resolver ou amenizar as questões de

insatisfação do usuário junto aos setores da Justiça, a Justiça Trabalhista tem

procurado identificar as causas dos problemas que afetam esta prestação

jurisdicional com qualidade. O TRT da 22ª Região, ao buscar soluções para reduzir

o tempo e o espaço na efetivação dos direitos fundamentais, recorre às novas

tecnologias na área da informática jurídica (Internet, Cds, softwares, e-mails etc.).

Além do mais, dispõe do sítio WWN.trt22.gov.br, com serviços e produtos a serem

acessados pelo jurisdicionado . São eles:

e consulta on-line aos processos administrativos e judiciários;

O disponibilização dos instrumentos normativos (atos, provimentos, resoluções,

regimento interno e regulamento), boletins e a jurisprudência do Tribunal.

Outros serviços são oferecidos, nas dependências internas da Justiça do

Trabalho, como:

o atendimento de recepção na entrada da 1ª e 2ª instâncias;

" serviço de Ouvidoria, às quintas-feiras, diretamente com o Presidente do Tribunal;

o serviço de pesquisa em documentos impressos, dos instrumentos normativos

(atos, provimentos, resoluções, regimento interno e regulamento), boletins e a

jurisprudência do Tribunal, no espaço da biblioteca;

8 consulta aos Diários Oficiais.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 População e amostra

o universo e I ou população da pesquisa está identificado em dois

segmentos, assim definidos:

• Segmento 1 - compreende os sete títulos da coleção dos periódicos em

Direito, editados tanto em CD-ROM quanto impressos, disponíveis na Biblioteca

do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. São eles:

o Decisório Trabalhista;
8 Revista do Direito Trabalhista;
€) Revista Jurídica: Consulex;
O Revista Jurídica;
{) Síntese Trabalhista;
o Revista dos Tribunais;
O Diário Oficial Informatizado

• Segmento 2 - compreende o universo de magistrados, composto por todos os

juízes federais trabalhistas da 1ª e 2ª instâncias, além dos servidores, área

meio (apoio administrativo) e área fim (apoio judiciário), pertencentes à Justiça do

Trabalho no PI. Excluímos deste segmento, os estagiários que prestam serviço

no Tribunal, de cursos superiores e nível médio nas diversas áreas - Direito,

Administração, Contabilidade e Informática, com contrato temporário de até dois

anos e com possibilidade de desligamento antes deste prazo, uma vez que não

estão inseridos na proposta da pesquisa.

Após levantamento efetivado no âmbito do sistema automatizado da

biblioteca, consideramos os usuários em potencial, ou seja, aqueles que estão

dentro do público-alvo do Tribunal. No momento seguinte, identificamos os

usuários efetivos, expressão utilizada para designar os leitores que, no período

de dois anos, no espaço de dezembro de 2000 a dezembro de 2002,

freqüentaram a biblioteca, conforme descrição do QUADRO 3.

68



QUADRO 3

TOTAIS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
COM FREQÜÊNCIA ENTRE DEZEMBRO 2000 A DEZEMBRO 2002

Face à impossibilidade de atingir todo o universo de usuários efetivos, a

aplicação de testes estatísticos, sob a responsabilidade de profissional na área de

estatística, conduziu a uma amostra de 146 unidades, assim distribuídas: quatro

magistrados; 105 servidores (área meio) e 37 (área fim), como exposto no

QUADRO 4. Para os servidores, consideramos tanto os que pertencem às duas

áreas, uma vez que esta separação é relevante, pois os servidores da área fim

lidam, no dia-a-dia, com questões processuais. Assim, necessitam,

impreterivelmente, de pesquisar sobre legislação, doutrina e jurisprudência, corno

forma de obter embasamento para as decisões processuais e administrativas.

QUADRO 4

AMOSTRA DE USUÁRIOS EFETIVOS DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 22! REGIÃO

2000-2002

tS"ervi er

_. TOTAIS

FONTE: Biblioteca do TRT da 22ª Região

Dentre o total de 146, ficamos com 56 respondentes (três magistrados e 53

servidores), uma vez que os demais optaram por não participar da pesquisa, quase

sempre por desconhecimento das publicações periódicas, objeto de estudo da
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monografia. Este dado constitui per se uma resposta e grande utilidade, no sentido

de apontar que falta muito ainda para a aceitação de publicações eletrônicas.

4.2 Plano de experimento

Q Indicadores a serem analisados

• conteúdo do CD-ROM;

• formato de apresentação;

• grau de interatividade;

• níveis de acesso;

• graus de dificuldade;

• freqüência de uso da coleção;

• preferência de uso entre o impresso e o CD-ROM;

• domínio da tecnologia.

Instrumento de coleta e descrição

Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica da observação direta extensiva,

que consiste na aplicação de um questionário (ANEXO 1), contendo uma série de

perguntas, a ser respondida por escrito e sem a presença do pesquisador

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Quando da aplicação direcionada aos usuários

efetivos da biblioteca, o questionário foi distribuído, pessoalmente, a cada um dos

envolvidos.

Em termos estruturais, o referido instrumento de coleta engloba 12 perguntas,

entre questões fechadas, mistas e abertas, para dar liberdade ao respondente de

emitir opiniões livres, distribuídas em dois grandes blocos. A parte inicial - A - trata

da caracterização dos usuários: nome (apenas para controle); sexo; faixa etária;

categoria, lotação e formação. A divisão - B - coleta dados relativos ao uso de

periódicos, mediante a formulação de oito questões, algumas com desdobramentos,

alusivas aos seguintes itens:

• identificação dos títulos mais consultados, dentre os sete que integram a

coleção dos periódicos em Direito, editados em CD-ROM e na versão

impressa;
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• indicação de uso por suporte: impresso, on-line e CD-ROM;

• principais motivos de uso dos periódicos, entre as alternativas indicadas:

credibilidade dos editores e / ou autores; prestígio do periódico e / ou da

editora; reconhecimento no meio jurídico; nível de atualização e impacto;

linha editorial; formato gráfico atraente; acesso on-line; apresentação do

conteúdo; CD-ROM com rapidez de informações; CD-ROM com

possibilidade de pesquisa por palavra-chave; CD-ROM com possibilidade de

pesquisa via busca booleana; CD-ROM com ferramentas interativas; CD-

ROM com conteúdo full-text; facilidade de acesso à versão impressa;

regularidade de publicação; periodicidade; especificidade de matéria;

• identificação das ferramentas de pesquisa, de acordo com o suporte:

índice; sumário; busca por palavra-chave; busca booleana; hipertexto e

busca direta pela escolha do fascículo;

• menção dos fatores (des)favoráveis ao uso dos periódicos;

• local de acesso aos periódicos - a própria biblioteca ou a Rede do

Tribunal;

• comentários livres sobre os títulos de periódicos de Direito em CD-ROM.

4.3 Procedimentos

Definidos o espaço de tempo, o universo e as unidades amostrais, além dos

indicadores passíveis de análise e o instrumento de coleta a ser adotado, o próximo

passo referiu-se à realização de pré-teste.

Pré-teste

Para avaliar a clareza e concisão das perguntas do questionário, e também o

nível de objetividade na participação dos pesquisados, antecedendo a aplicação

definitiva do questionário, efetivamos pré-teste. Para tanto, selecionamos,
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aleatoriamente, como alvo do roteiro inicial do questionário, 10 usuários, sendo dois

magistrados e oito servidores. Depois dos contatos para dirimir dúvidas, recebemos

várias sugestões, que permitiram a reavaliação e uma nova estruturação dos

enunciados das questões, proporcionando, na etapa seguinte, maior compreensão e

habilidade por parte do entrevistado no momento da coleta junto à amostra

definitiva.

Aplicação do questionário

A coleta de dados, em caráter definitivo, ocorreu no período de 16 de maio de

2004 a 14 junho de 2004, mediante contato face a face entre pesquisadora e

pesquisados, com o cuidado de não interferência nas respostas obtidas, dentro do

prescrito por Marconi e Lakatos (2003), ao se referirem à aplicação de questionários.

Sempre que necessário, foi agendada uma hora para a coleta de dados, cabendo à

pesquisadora localizar os sujeitos da pesquisa em seu local de trabalho.
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA

Com base nos resultados coletados na fase inicial do instrumento de coleta,

podemos traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, a partir dos seguintes itens: sexo;

faixa etária; categoria, lotação e formação.

~ SEXO

Dentre os 56 respondentes, o sexo masculino prevalece com 34 (60,71%),

em contraposição ao feminino com 22 (39,29%). O avanço das mulheres no campo

da pesquisa e dos estudos mostra significância, visto que a diferença não é tão

disparo Logo, este resultado evidencia o ingresso do sexo feminino no mercado de

trabalho, mormente, no caso de Direito. Sobre este aspecto, vale lembrar estudo de

Lewin (1994, apud TARGINO, 1998), acerca da demanda ao ensino superior no

Brasil, tomando o contingente feminino como referencial. Considera, então, tal como

comprovam os dados ora obtidos, que o Direito posiciona-se na condição de carreira

mista, à semelhança de outros campos, como matemática, música e arquitetura.

Além do mais, os resultados aqui relatados reiteram as previsões do

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no que concerne à

representatividade feminina em todas as áreas, incluindo o avanço científico e

tecnológico:

De modo geral, as mulheres representam cerca de 30% do esforço
de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos no país.
Correspondem a 31% dos pesquisadores com bolsas, respondendo
por 32% dos recursos humanos em ciência e ensino cadastrados
pelas agências gestoras da política de ciência e tecnologia. São
autoras de 32% dos artigos publicados em revistas nacionais e de
27% dos divulgados em periódicos internacionais; são responsáveis
por 30% dos livros publicados, 32% dos trabalhos apresentados em
congressos e 32% das teses defendidas no país. São mulheres 37%
dos mestrandos e 34% dos doutorandos com bolsas no exterior.
(TARGINO, 1998, p. 218).

~ FAIXA ET ÁRIA

O TRT da 22 Região é formado por um quadro de magistrados e servidores

de faixa etária relativamente baixa. Isto porque o Tribunal completou, em 2002, 10
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anos de funcionamento, o que sinaliza o ingresso de pessoas relativamente novas

no serviço público. Assim sendo, dos 56 respondentes, a prevalência recai em 38

indivíduos, entre 30 a 39 anos, com o índice elevado de 68%, em contraposição a

somente dois (3,6%), com 50 anos ou mais. Trata-se de um resultado que confirma

estudos anteriores, como o de Targino (1998). Este evidencia que, no caso de

docentes universitários, é exatamente após 35 anos, que as pessoas mostram

maturidade para enfrentar os desafios profissionais e a contribuir com os campos

onde atuam.

Outros 14 (25%) respondentes estão na faixa etária entre 40 a 49. Os mais

jovens, com menos de 30 anos, correspondem a meros 3,57%.

q CATEGORIA

Com base no QUADRO 4, já é visível a diferença em termos numéricos entre

magistrados e servidores, na composição do quadro dos usuários efetivos. Essas

diferenças se mantêm quando se verifica o número de magistrados que atualmente

compõem o quadro do TRT da 22ª Região. Portanto, dos 56 respondentes, quanto à

categoria, três (5,36%) são magistrados e 53 (94,64%) são servidores, conforme

menção anterior.

q LOTAÇÃO

No que concerne à lotação, a Justiça do Trabalho no Piauí está distribuída

em três prédios. Este fato dificulta o acesso à biblioteca por parte dos que estão fora

da sede, onde ela se localiza, ou seja, os mais beneficiados são os gabinetes e a

Secretaria Judiciária. Mesmo assim, as Varas ~ Trabalho, sedladas em outro

edifício, possuem um quadro de servidores representativo em termos de freqüência

à biblioteca, como a TABELA 1 demonstra.
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TABELA 1 • LOTAÇÃO DO USUÁRIO COM FREQÜÊNCIA EFETIVA NA
BIBLIOTECA DO TRT DA 22! REGIÃO

q FORMAÇÃO

Quanto à formação profissional dos 56 respondentes do TRT da 22ª Região,

salvo poucas exceções, todos têm formação superior, com significativa busca pela

pós-graduação. Assim, além da abstenção de quatro (7,14%) respondentes e de

dois (3,57%), que não completaram o 3º grau, todos os demais concluíram seus

estudos universitários: 17 (30,36%) têm formação superior; dois (12,50%), pós-

graduação stricto sensu completa; dois (3,57%), pós-graduação stricto sensu

incompleta; 22 (39,29%), pós-graduação lato sensu completa; dois (3,57%), pós-

graduação lato sensu incompleta.

São dados que representam forte indício da preocupação com a formação e

atualização profissional por parte dos servidores e magistrados do TRT da 22ª

Região. Há constante busca na ampliação dos conhecimentos, com o registro de
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servidores, que chegam a ter duas ou três graduações, entre as quais o Direito,

mesmo quando não estão latadas na área fim do Tribunal.

Sob esta ótica, uma vez que, comprovadamente, como presente na literatura

(MEADOWS, 1999; MUELLER, 1994, 1997, [1998?]), o periódico, independente de

sua natureza, é instrumento imprescindível de atualização profissional, tanto pela

maior rapidez na transmissão dos novos saberes, como também porque, mediante

um sistema de pareceristas, legitima as idéias difundidas e garante a sua qualidade,

é de se esperar que um público com esta formação recorra aos títulos de periódicos

em Direito, como discutido a seguir.
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6 ANÁLISE DOS TíTULOS DOS PERiÓDICOS DE DIREITO EM CD-
ROM: IDENTIFICAÇÃO, FERRAMENTAS E ASPECTOS
INTRíNSECOS

Dentro da expectativa de cumprimento dos objetivos NQ§1, 2 e 3, no sentido

de identificar os sete títulos dos periódicos (versão impressa e em CD-ROM)

disponíveis na Biblioteca do TRT da 22ª Região, objeto de análise da monografia, a

seguir, descrevemos, separadamente cada um deles, enfatizando os seguintes

aspectos:

• ferramentas;

• formato de apresentação;

• conteúdo;

• grau de interatividade.

6.1 Decisório Trabalhista

q IMPRESSO

Publica: doutrina em Direito Trabalhista atualizado e Direito afins e

jurisprudência em Direito Individual, Coletivo e Sindical, com índice temático,

alfabético remissivo e de Tribunais. Edita o inteiro teor dos principais acórdãos em

matéria trabalhista dos tribunais superiores e dos 24 regionais do trabalho, assim

como as orientações jurisprudenciais, da Seção de Dissídios Individuais (SOl) e no

Direito Coletivo, da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) a jurisprudência

Uniformizante. Repositório autorizado no Supremo Tribunal Federal, Superior

Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. Periodicidade mensal. Editada

pela Editora Decisório Trabalhista.

CD-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• parâmetros disponíveis para pesquisa definidos nas listas da área,

1º verbete, 2º verbete (até dois verbetes simultâneos), em listas

drop down, relator e Tribunal. Permite qualquer combinação destes
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parâmetros. Após a escolha do vocabulário na lista comum, clique

no botão. Então se faz o direcionamento dos termos para a

pesquisa;

• pesquisa booleana;

• desvantagem: tempo gasto nas tentativas de acertar as

combinações entre áreas, verbetes, relator / autor.

Mostra os
documentos t::~!IIM-.--Tt~
na tela um a
um

CONFlITOSillLHIVOS DO TRABAlHO· NORMATMDADE NOS PROCESSOS COlETIVOS·

I
PROOESSO COLETIVO

Verbetes -
A•••••• ')Wor. J OAtANDO TEIXElRA DA COSTA

UMITES DA NORMA T!VÀ NOS PROCESSOS COlETIVOS DE INTERPRETAÇÃO

O.w.oo T•••••• da COst.
Presidente do TST

SurnáOO: 1. DiVisãO dOs CO'i/ios 00 Irabaho; 2. I~ dot DisordOs caetiYos de naIueza ,-,iOCa no Brad: 3.
CCII'iIri:riÇM do Processo TST -OC-n' 2J66; 4. O:ririluioãO do proceu<> TST -OC-38.4511S1.0; 5. li!1W da normaIiW:Iade
nos processos coletivos de riefpretaçã).

1. Divis50 dos COnIiIos do Trllbalho· QU<Indo. em 1977. se comemorou'O ''Ses~eritenáoo de FlI"<I1Iç!O dos CU/sos
JurídiCos Brasieios". M02 •• t V."Of Russornano. ent!íO em atividade no Trb.naI SuperiOr do Trabatlo. como Mnotro T<>gado
de CálreWa. encerrando o ciCIo de confer!ncias aMivas ao acontecónenlo prornoYidOpor aquela ala COrte. 1êmbr(XJter oii:!o
Hervi Oi1et "'"'" consirulJ • áviO!íO dot conIQO$ ooIetiYos do traboI1o q<.e veiO •••• <>Ceiapela Orgoràaç!íO InternaciOnal
do Trabatlo e acohiIâ pelí> iIOoJri>a. mais ,•• de ,econhecila pelá lJRII<e ~ e pela 1egisIàçãO. ~ esta erimdetJ
neceS<ária tal.~. como OCOllOUrecentemente no Brasi. ao se<promJlgoda. Lei n' 7.701. de-2l de dezembro de I
,~ II
BM baseou-<e. em Cl"andeo/WIe. nas iCõet e e>c>eriênciãs do direito esca'l<inavo ".,. che<J•• 11COOIlfeen030 siStem8iC. ~ ,

FIGURA 1 - RESULTADO DE PESQUISA COM TERMOS DISPONíVEIS
NA LISTA DROP DOWN

• Formato de apresentação

• base de dados com interface não amigável, janela com dificuldade

de uso;

• leiaute da página principal sem textos e com poucos ícones;

• ambiente de navegação sem muitos títulos;

• ausência de recursos gráficos, uso de cores e imagens adequadas

à compreensão do usuário;

• títulos dos campos e design gráfico de aparência complexa,

dificultando a navegação;
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• janela principal com barras de ferramentas com opção restrita de

dois menus com reduzidas funções;

• formato do leiaute eletrônico diferente da versão impressa com

opção de outras seções (campo de áreas);

• pesquisa sugerida de imediato, na janela principal (FIGURA 2);

• janela principal com cinco campos (área, 1º verbete, 2º verbete,

relator I autor e Tribunal), contendo índices em listas drop down

(FIGURA 2).

Listas drop
down:
Área
1~verbete
e relator --+----1--'

ícone que
ativa o primeiro
documento
armazenado,
Dor área

Listas drop
down: 2°
verbete
e tribunalT •••••••

FIGURA 2 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS COM CINCO
CAMPOS DE ÁREAS PARA PESQUISA

• Conteúdo

• conteúdo em Direito Trabalhista e Direito afins com as mesmas

seções que aparecem na publicação impressa e mais os

precedentes normativos do TST e Súmulas;

• conteúdo cumulativo. Atualização dos seis meses anteriores da

coletânea;

• periodicidade: pyblica nos meses de fevereiro e agosto de cada

ano;
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• conteúdo previamente definido por listas, assim identificadas

(FIGURA 3a):

** áreas, numa lista drop down, na ordem das seguintes

seções: acórdãos de inteiro teor, doutrina, jurisprudência

normativa, orientação jurisprudencial -SOBI 1,

orientação jurisprudencial Subseção de Oissídios

Individuais (SBDI -1) transitória, orientação

jurisprudencial - SBOI - 2; orientação jurisprudencial -

soe (inteiro teor); precedentes normativos I Tribunais

Regionais do Trabalho;

** verbetes (1ª e 2ª), opção prévia de escolha do vocabulário

estabelecido nas duas caixas nas listas drop down;

** relator I autor e I ou Tribunal, opção de escolha de nomes,

previamente estabelecidos na lista;

• opção de visualizar o documento por ementa ou por inteiro teor,

após localização da referência (FIGURA 3b);

conteúdo full-text.•

~ 1.11 WIf. ,),... ''''''J''~ I ••iU •.•U.,,..! I I-_. . ~ - - -----

Seleção
da seção
no campo
área.

Opção de
ementas
ou inteiro
teor

'''''' I!l

FIGURA 3a - LISTA DROP DOWN ATIVA :'"D-..D ••••.••T.

FIGURA 3b - VISUALIZAÇÃO DE PRECEDENTE
NORMATIVO NO INTEIRO TEOR
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• Grau de interatividade

Opção
de ajuda

• prevalência de relação linear - executa apenas as opções de

selecionar o previamente definido nas listas drop down;

• ausência de recursos de imagens, figuras, recursos de cores e

textos explicativos, com o objetivo de otimizar as informações

procuradas na base;

• necessidade de consultar a opção ajuda na barra de ferramentas

e também o ícone da interrogação para navegar na base de

dados (FIGURA 4);

• recursos de importação de dados, usando o comando na barra de

ferramentas para transferir a matéria selecionada para o arquivo

desejado;

• inexistência de ferramentas para contextualizar as ações e os

movimentos oferecidos pela base de dados .

••.•• r, t '•••.tf r, " •• ' 'i ••• 1,..... r 1~ - .~ -.- ~_. ._~

ícone de
interrogação
para
acessa r

FIGURA 4 - OpçÃO DE AJUDA PARA NAVEGAR NA BASE DE DADOS
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6.2 Revista de Direito Trabalhista

q IMPRESSO

Publica: doutrina em Direito Trabalhista, acórdãos na íntegra do Tribunal

Superior do Trabalho e dos 24 regionais do trabalho, assim como legislação

atualizada. Oferece ementário atualizado e acórdãos comentados. Relaciona

diversas seções: atualidades; dicas processuais; Mesa-redonda; estudo

jurisprudencial; fichário jurídico; agenda processual, indicadores; pontos de vista;

prática processual, entrevista, flashes, e comentários as principais legislações, ponto

final e ementários do TST e Tribunais Regionais do Trabalho, questões de Direito.

Periodicidade mensal. Editado pela Editora Consulex.

=> CD-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• busca direta no índice temático procurando nas seções e dentro

destas, por tipologia , assunto e / ou título do documento (FIGURA

8);

• busca de palavras dentro do documento ativo usando a janela

localizar / na página ativa (FIGURA 6) ;

• recuperação do texto a partir de palavras ou título ou autor,

contidos no documento relacionado no índice temático, usando a

janela localizar / índice da obra / texto da obra (FIGURA 6a) ;

• inexistência de busca pela lógica booleana e truncamento;

• estrutura de busca faz distinção entre maiúsculas e minúsculas

(FIGURA 6).
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A Ação de Embargos de iI!Z!JI!
na JustIça do Trabalho

l-CON&lllERAçõE8R ••••••• r !lEfIC{I!WJ ! ~

r""' •.•••~ •••••. 1AbiníDo.eflfaiumo.qge:.e tcr~e
proi:gKl.a cor:én lodos aqoeJ.- aIoda..otM mora b di: ferem\),
caberi.~adtdrw-eom . __ • ,.__ • ,. erml~áol.-rlode

~ ele &CeltO trlbdã nM ar1J805 1046 usque I6~ do Códtgo de Proc:eSI:o CMl

~ o imbito di: ~e:l.1lIb qie .~:JWidicadC •• c UJJti&&onlo i n:çtn~ mil de olÇlo t
açlo de cOf;I!IÇIO-mddcmal, ~c IIJI~ C:OCdI:lcom a~ovcomopt"OCeno de ~o -Nene

••

FIGURA 6 - JANELA PARA LOCALIZAR PALAVRAS NO DOCUMENTO ATIVO

Resultado
da busca

FIGURA 6a - JANELA PARA LOCALIZAR IINDICE DA OBRA
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Escolha da
seção

Palavra: autor
ou título ou
outro termo

Resultado
da busca

FIGURA 6b - Uso de janela com prévia escolha
da seção

• Formato de apresentação

base de dados com interface amigável;

janela principal com texto disposto na forma de índice temático

chamado Biblioteca trabalhista (FIGURA 7);

barras de ferramentas, na janela principal, contendo somente

ícones, com funções auto-explicativas para navegação na base

de dados (FIGURA 7);

leiaute de apresentação das janelas da base de dados sem

muitos recursos gráficos e de cores. Títulos das seções do índice

em destaque;

formato de apresentação completamente diferente da versão

impressa;

índice da versão eletrônica traz outras seções de texto não

disponíveis na versão impressa.

•
•

•

•

•

•

FIGURA 6c - Indicação da palavra ou título ou
autor a ser localizada no texto
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FIGURA 7 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS - íNDICE TEMÁTICO

• Conteúdo

• conteúdo em Direito Trabalhista apresenta as mesmas seções

que a publicação impressa;

• conteúdo cumulativo dos meses anteriores, ou seja, o último CD-

ROM substitui o anterior;

• periodicidade mensal;

• índice temático traz o assunto I a tipologia, sob a forma de

subseções, relacionando os títulos dos documentos constantes da

base de dados (FIGURA 8);

• conteúdo full-fexf;

• barra de tópicos informa os títulos selecionados no índice

temático com link para o conteúdo.
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FIGURA 8 - íNDICE TEMÁ TICO, ASSUNTO I TIPOlOGIA E TíTULO DO
CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS

• Grau de Interatividade

• menu único, com acesso direto ao documento;

• poucos recursos gráficos;

• possibilidades de navegar dentro do próprio documento;

• recursos de ícones para importação de dados na ação de

selecionar, salvar e imprimir. Usa também as opções salvar

tópicos selecionados e carregar tópicos selecionados;

• inexistência de tópicos de ajuda;

• opção para uso de hipertinks;

• ícones coerentes com as funções e tarefas oferecidas na base de

dados.
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6.3 Revista Jurídica: Consulex

q IMPRESSO

Publica: doutrina de Direito em geral, jurisprudência e legislação. Oferece os

mais diversos tipos de seções: almanaque consulex, cartas e críticas, carta ao leitor,

consulex X pontonet, Direito e Bioética, expressões latinas, gestão do escritório,

painel de redação, painel econômico, indicadores econômicos, voz universitária,

cursos e congressos. Periodicidade quinzenal. Editado pela Editora Consulex.

~ CO-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• recuperação de documentos, em qualquer das coleções, a partir

de palavras do conteúdo existente no documento, usando a janela

procura avançada (FIGURA 9) ;

• busca palavras dentro do documento ativo usando a janela

procurar (FIGURA 10);

• busca diretamente pela seleção do fascículo, a partir da capa

apresentada na tela;

• inexistência de busca pela lógica booleana, e truncamento;

• estrutura de busca faz distinção entre maiúsculas e minúsculas

(FIGURA 10) .
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FIGURA 10 - JANELA PARA PROCURAR NO DOCUMENTO
ATIVO

• Formato de apresentação

r-----·-·
\ f-{ (

Busca a
partir de
palavras
existente

Busca em
todas as
coleções

Expressão de
busca
localizada no
conteúdodo
documento

• base de dados com interface amigável, de fácil utilização;

• leiaute da janela principal bem definido com formato gráfico

atraente, recursos de cores e imagens e pouco texto

(FIGURA 11);

• barra de ferramentas na parte superior da tela com ícones com

funções auto-explicativo para navegação na base de dados;
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• utilização de textos, recursos de fontes, cores e gráficos

semelhantes às páginas da Web;

• manutenção do leiaute de cada fascículo (texto, cores e gráficos),

da versão impressa, inclusive capa e sumário (FIGURA 11) e

(FIGURA 12)

Línks para
cada
coleção
contida na
base

Link para o
conteúdo do
fascículo

FIGURA 11 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS -INDICE GERAL

Links para o
conteúdo do
fascículo.
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FIGURA 12- PARTE DE UM SUMÁRIO DE FAScíCULO ELETRÔNICO

• Conteúdo

• conteúdo de Direito em geral e oferece as mesmas seções que a

publicação impressa;
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• cumulativo do anos anteriores, ou seja o último CD-ROM substitui

o anterior;

• periodicidade anual;

• janela principal com índice de cada fascículo;

• disponibiliza as coleções anteriores;

• conteúdo full-text;

• índice acumulado ao final de cada coleção;

• link para o conteúdo do fascículo, indicando autor, número do

fascículo e paginação da revista;

• histórico dos tópicos por onde se navegou I percorreu no

programa;

• Grau de interatividade

• opções de navegabilidade na base de dados usando imagens ou

barra de ferramentas que simplificam a navegação pela base;

• navegação dinâmica por meio dos links, para várias seções

do documento;

• dispõe dos recursos de importação de dados, usando a seleção

de textos e também por meio da impressão dos dados;

• interação usando ícones, com maior liberdade de escolha;

• tópicos de ajuda quanto:

** disposição do programa

** barra de botões e

** menus;
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ícone

Barra de
menu

FIGURA 13 - RECURSOS DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO
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6.4 Revista Jurídica

IMPRESSO

Publica: doutrina e jurisprudência cível e penal. Traz notícias do judiciário

cível e criminal, sinopse de mudanças legislativas. Dispõe de índice alfabético

remissivo cível e penal. Periodicidade mensal. Editado pela Editora Notadez.

CD-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• busca por palavras-chave ou tabelas interativas de conteúdo;

• lista de ocorrências com ordem de relevância; após realização

de uma pesquisa;

• mecanismo de pesquisa booleana que permite grande variedade

de curingas e operadores( E &, OU , NÃO" e XOU);

• análise de linguagem natural, pesquisas rápidas de frases ou de

proximidade;

• pesquisa frase exata, colocando a frase entre "aspas";

• mostra elos de hipertexto e barras de ferramentas personalizáveis;

• pesquisa palavra ou expressão (por verbete, números de normas

legais ou ainda por apelidos de normas legais);

• pesquisa autor, assunto e I ou volume e página; da Revista

Jurídica.
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• Formato de apresentação

• base de dados com interface amigável;

• leiaute de apresentação das janelas sem muitos recursos de

cores e gráficos;

• janelas apresentam recursos de títulos e as tarefas são indicadas

com recursos dos ícones (FIGURA 14);

• barra de ferramentas contendo menu com várias funções:

localiza, imprimir, ativa pesquisas, demonstração dos registros,

utilizando o histórico dos registros e outras informações

oferecidas sobre a base de dados;

• diversidade de recursos informacionais, na base de dados,

oferecida por referências eletrônicas proporcionado pelo Folio

Views;

• sumário dinâmico exibido ao lado esquerdo da tela nas visões

Folhear e Todos, permitindo exibir o sumário e o documento ao

mesmo tempo;

• formato de apresentação semelhante à versão impressa;

• dispõe na janela principal de um índice temático de todas as

seções encontradas na revista (FIGURA 14);

• links dentro do conteúdo, remetendo para notas, por meio da

janela-flutuante (FIGURA 16).

~Io_ ..-
RI!IoIi,ra..kJric7ks -100 - 302

-4 L90ISI~Fl!deral•.•...•..'
~ I;UlmliIas
;.} CómoPflQuiser
~~.~dnoCO~

ComoOtHwAMl;il
ComoEJpora

0_

índice
temático

Links para
conhecer
informações
sobre a
base de
dados

FIGURA 14 - JANELA PRINCIPAL COM LlNKS PARA ACESSAR OUTRAS
PÁGINAS DA REVISTA
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FIGURA 16 - JANELA APRESENTA RESULTADO DE PESQUISA

• Conteúdo

• conteúdo doutrina em Direito Cível e Penal, jurisprudência cível e

penal e outras seções, tipo regimentos, súmulas, enunciados,

ações direta de inconstitucionalidade, legislação federal e índices

penal e cível. Oferece manual de pesquisa e outras informações;

• conteúdo cumulativo dos anos anteriores, ou seja, o CD-ROM

anual publicado em 2003 traz o conteúdo da revista impressa dos

números 200 -302, referente jun. 1994 a dez. 2002;

• periodicidade anual;

• conteúdo full-fext.
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FIGURA 16 - JANELA COM TEXTO E LlNK PARA JANELA FLUTUANTE

• Grau de interatividade

• recursos diversificados de acesso aos documentos, pelo sumário e

por hiperfinks;

• uso de ferramentas personalizadas, para memorizar e encontrar as

partes-chave de informações, bem como para anotar na infobase

quando necessário. As ferramentas de personalização incluem um

conjunto de recursos de:

** notas:permitem inserir comentários sobre um parágrafo ou

seção na margem da infobase. As notas são exibidas como

pequenos ícones de "lembretes adesivos", na margem

esquerda (um duplo clique na nota abre para leitura ou

edição). Novas notas podem ser adicionadas a qualquer

parágrafo de uma infobase;

** destaques permitem marcar as passagens da infobase a

serem memorizadas. Os destaques eletrônicos, porém, têm

várias vantagens sobre seu correspondente no papel: eles

podem ser nomeados para fácil referência, pesquisados para

a localização de informações a serem selecionadas e

formatadas com qualquer um dos atributos padrão de
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caracteres disponíveis em uma infobase (incluindo cores de

primeiro plano e de fundo, fontes e efeitos);

** indicadores permitem assinalar locais na infobase aos quais

você queira voltar depois. Como os destaques, os indicadores

podem ser nomeados para fácil referência; eles também

podem ser movidos de um lugar para outro da infobase. Como

não interferem com o texto (não intrusivos), o número de

indicadores em uma infobase é ilimitado;

• recursos de ajuda com textos e imagens;

• possibilidade de navegar dentro do próprio documento;

• ferramentas para movimentar-se entre as ocorrências da
pesquisa.
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6.6 Síntese Trabalhista

q IMPRESSO

Publica: doutrina em Direito Trabalhista e Previdenciário; jurisprudência

trabalhista, previdenciária, administrativa e constitucional. Oferece uma seção de

estudos jurídicos e outra de assunto especial. Coleta legislação ligada à previdência

trabalhista. Funciona como repositório autorizado de jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho,

Tribunal Regional Federal 1ª Região e 5ª Região. Periodicidade mensal. Editada

pela Editora Síntese.

~ CO-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• pesquisa no sumário e índice geral por seção e dentro deste por

ordem alfabética de assunto;

• pesquisa

** vocábulos ou expressões em toda a infobase (FIGURA 17);

** doutrina: por assunto, título e autor (FIGURA 18);

** jurisprudência: por assunto e por tribunal e

legislação: por expressão ou pelo tipo e número da norma

(FIGURA 18);

• pesquisa booleana usando operadores lógicos "e", "ou", "não",

"xou" e as opções "frases exatas", "proximidade", "ramificações

selecionadas" e "utilizar thesaurus" (palavras correlatas);

• lista os vocábulos indexados na base da Síntese Trabalhista;

• lista os registros de ocorrências: exibe a quantidade de vocábulos

ou de expressões de busca da pesquisa atual disponíveis para

consulta (FIGURA 17);

• pesquisa no tema escolhendo palavras no plural e sinônimos.

97



Assuntos

Total de
documentos

...JJlrR~_

~
~

..23!!5i!J!'Ll!!!l-'!!!J~bdb!I c..-,.l

18.46

FIGURA 17 - JANELA ATIVA PARA A PESQUISA

r 1..~<.tVI ~ .• J<J 'jlnt~~<,; 1'ob}lt.! t" ~
~_._. _. - - . ~ - . - - -- -~ -- _. ----. - ~-.- - -

Opções de
tribunais

,
~ ~

a61
aI
e-,
• .1

~-.
~

Mostra total
de
documentosITENS fNCOli111ADOS NA lIME PRlNCIf'AL

lr~~I·'2IiIm].&.

r ROfIIIicaçõés Sei0<:i0nad5s r UtiliZar1-.. QI( 11

FIGURA 18 - JANELA PARA PESQUISA DE DOUTRINA, JURISPRUDÊNCIA E
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• Formato de apresentação

• base de dados com interface amigável, de fácil utilização;

• janela principal com menu e barra de ferramentas contendo

opções de botões com funções indicativas para navegação na

base de dados;

• usa poucos recursos de cores e detalhes na apresentação da

base (FIGURA 19);

• manutenção do leiaute de apresentação da capa e sumário

(títulos, texto e cores); conteúdo (títulos e textos) do fascículo

eletrônico semelhante à versão impressa;

• recurso da janela-flutuante que surge, no texto doutrinário, depois

que o link numérico é ativado para mostrar as notas explicativas e

bibliografias relacionadas ao artigo (FIGURA 20);

E' _J ••••••

Barra de
ferramentas
com os
botões de
acesso para
navegação

Capa do
periódico
com links
para o
conteúdo
do

- FIGURA 19 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS

• Conteúdo

• conteúdo em Direito Trabalhista e Previdenciário;
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administrativo e constitucional. Mas, mantém o mesmo conteúdo

da versão impressa;

• conteúdo cumulativo;

• periodicidade trimestral;

• conteúdo da versão impressa, acrescido de uma nova seção

(índice temático);

• conteúdo full-text;

• lista em forma de sumário na janela principal as coleções dos

volumes já editados, desde o nº 60, de junho de 1994, até o nº

168, de junho de 2003 (FIGURA 19);

• uso de hipertink no índice geral, em ordem alfabética, remetendo

do volume e página, para o conteúdo do fascículo.

• Grau de interatividade

• uso de guias: nas janela de pesquisa avançada, doutrina,

legislação e jurisprudência; para melhor visualização;

• teclas de atalho (Iinks) referentes às instruções gerais do

sistema remetendo para o conteúdo de cada título;

• navegação linear oferecendo ao usuário a leitura em tela,

página a página, tanto anterior como posterior;

• seleção de texto a ser exportado para o Editor de Texto;

• recurso de ajuda utilizando o guia do usuário, impresso e o

manual do usuário detalhado no conteúdo do menu da barra de

ferramentas ou usando a tecla F1 (FIGURA 21).
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FIGURA 20 - JANELA-FLUTUANTE ATIVADA
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FIGURA 21 - OPÇÕES DE AJUDA

101

Janela-
flutuante
ativada
pelo link
numérico.

Menu na
barra de
ferramentas
e hiperlinks
dos títulos
para outras
janelas



6.6 Revista dos Tribunais

q IMPRESSO

Publica: doutrina em Direito Penal e Civil, legislação federal, acórdãos e

jurisprudência civil dos tribunais superiores, Tribunais Regionais Federais e

Tribunais de Justiça dos Estados e pareceres civil. Oferece seções sobre

vocabulário jurídico e memória de Direito brasileiro. Periodicidade mensal. Editada

pela Revista dos Tribunais.

~ CO-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• busca de palavras-chave dentro do documento ativo usando a

janela localizar (FIGURA 22);

• para pesquisas mais complexas e hierarquizadas usa-se a janela

parametrizada contendo:

** check boxes como opção de marcar e desmarcar as

opções convenientes, como forma também de ampliar ou

restringir a pesquisa (FIGURA 23), e

** campo texto, onde será digitada a palavra ou expressão

procurada (FIGURA 23);

• pesquisa booleana usando expressões e operadores lógicos /

("E", "OU", "OUEX" , ou exclusivamente, "NÃO" e "PROX"

(significando próximo a) e o coringa u * "

• busca direta, no índice da tela principal, pela escolha do volume,

número e ano do fascículo;

• hiperfinks remetendo da página do fascículo para o conteúdo do

artigo;

• lista de ocorrências permitindo percorrer cada uma das páginas

que contém o termo pesquisado com destaque colorido;

• estrutura de busca faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
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Pesquisa no
documento
ativo.
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• Formato de apresentação

• base de dados com interface amigável, de fácil utilização

• leiaute da janela principal bem definido com formato e design

gráfico atraente, uso dos recursos de cores, tamanho e tipo de

fontes (FIGURA 24);

• barra de ferramentas com menus e ícones de navegação na parte

superior da tela habilitando as diversas funções e tarefas

oferecidas pela base de dados (FIGURA 24);

• manutenção do leiaute de apresentação do sumário e conteúdo do

fascículo eletrônico semelhante à versão impressa (FIGURA 24);

Menus e
ícones
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FIGURA 24 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS

• Conteúdo

• conteúdo em Direito Penal e Civil_ jurisprudênCia civil e penal,

oferece o mesmo conteúdo da publicação impressa;

104



• cumulativo: cada nova edição do CD contém todas as

informações publicadas nos volumes anteriores;

• periodicidade trimestral;

• índice que permite o deslocamento por todas as seções de

cada edição, com facilidade e rapidez (FIGURA 26);

• conteúdo indexado e hierarquizado, ou seja, os índices de cada

volume são apresentados no formato de "árvore", significando que

cada nó da "árvore" indica que, abaixo, há outras páginas que

compõem a mesma seção da base de dados;

• conteúdo full-fexf ;

• destaca, com cores, as notas de rodapé nos artigos;

• no sumário e índice do volume, remete da indicação da página,

para o conteúdo de cada volume usando o hiperlinks (FIGURA

26);

• remissivas de vocabulário, no índice, usando hiperlinks para

remeter do termo não usado para aquele(s) que é (são)

relacionado(s) e I ou adotado(s);

• histórico mostrando os tópicos por onde se navegou I percorreu

no programa.

Indicação
da página-

Remissivas
para o termo
adotado

•
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FIGURA 26 - íNDICE DO VOLUME COM HIPERLlNKS
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• Grau de interatividade

• funcionalidade do sistema com navegação rápida e fácil;

• opções de navegabilidade na base de dados usando ícones ou

menus da barra de ferramentas, que simplificam a navegação

pela base;

• interação adequada no que diz respeito às tarefas, com maior

liberdade de escolha e navegabilidade pela base (FIGURA 23);

• navegação linear oferecendo ao usuário a leitura em tela, página

a página, tanto anterior como posterior;

• dispõe de ajuda: help on-line usando o botão, representado pelo

ícone [?] e manual impresso formando a capa do CD-ROM;

• recursos de indicação de show hint (FIGURA 23);

• menu na barra de ferramentas com configuração para modificar a

fonte e possibilidade de customizar a cor da mesma e dos links,

definir tamanho e especificar a cor de fundo do texto;

• recursos de importação de dados, usando a seleção de textos e

também a impressão dos dados.
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FIGURA 26 - RECURSOS DE AJUDA
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6.7 Diário Oficial

No caso deste título, antes de iniciar a análise, ressalta-se que, em se

tratando da edição impressa, recebe o título - OIARIO OFICIAL DA UNIÃO, sendo

privativo da Imprensa Nacional, ligada à Presidência da República. A edição

informatizada, por sua vez, está intitulada - OIARIO OFICIAL INFORMATIZAOO-

e é comerciaíizada por diferentes editoras. Nesta pesquisa, a edição do CD-ROM

analisada é de responsabilidade da Electronic Image, instalada em Niterói.

q IMPRESSO

Publica: atos oficiais dos Poderes Executivo (leis, decretos, resoluções,

instruções normativas e portarias); Legislativo e Judiciário e de órgãos de natureza

pública e privada, de interesse geral. Periodicidade diária. Editado pela Imprensa

Nacional.

=> CO-ROM

• Ferramentas de pesquisa

• pesquisa pelo módulo do sumário identificando pela data de

edição a partir da escolha de três tipos de edições: comum, extra

ou suplemento (FIGURA 27a);

• pesquisa pelo suplemento ou edição extra, lista de urna só vez,

todas as datas que ocorreram estas publicações;

• pesquisa por palavra-chave, utilizando o thesaurus oficial do

Senado Federal que arrola as principais palavras-chave, e desta

forma possibilita a utilização de operadores lógicos (E e OU) ,

além do uso de colchetes (FIGURA 28);

• por legislação, desde que se preencha os seis campos

disponíveis;

• menu constando as formas de pesquisa;

• busca direta pela escolha do fascículo, a partir da informação da

data.
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18 janela
Identificação da data +---tir--;~;;-~-~
de edição e tipo de +------H*+ JD-3J1 V2411)2,1
edição

28 janela- Seleção
no sumário, da
identificação do
Poder do qual
emana a norma

'R etorna 'te antelÍOI

FIGURA 27a - PESQUISA PELO
SUMÁRIO

FIGURA 27b - SELEÇÃO NO SUMÁRIO

FIGURA 28 - PESQUISA POR PALAVRA-CHAVE
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Operadores
booleanos

RECIJIISOSAHBIDIT AIS
RECORSOSa.IMAnCOS
RECORSOSECOlIOMICOS
RECOBSOSDlEBGEI'ICOS
RECuRsos D<IERNoS
RECORSOSEXnA oRÇAMDTAEIOS
REroRsoS FIlI AlrCEIllOS
RECORSOSFIlIMrCIDIOS
RtcoRsos RmESTAIS

/

. RECOBSOSIlIDRAII.ICOS
XECoRsos IlIDRlCOS
RECORSOSBIDlIICOS, PI?I.ItIOA Jf A'CIOlrAL

ISOlg'ãIlIDllií~âoollrcoslIlI""""""II"IIII"""'"
'BECOBSOSMIlI'Ei.Ys
RECIJRSOSKA1URAI!
RID:JRSOS OB'&lGA'I'ORIOS
XECIJIISOSORÇAMDlTAMOS
JlECoRSOSVEGEl'AIS _

L '1[4]~UJrn

FIGURA 29 - LISTA DE DESCRITORES AUTORIZADOS

Pesquisa naa-i=~~~ê§§§~~;===~~caixa combti
box o índicedas+-t~::;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d:.
normas pelo
Poder, Ato, n°
do Ato, Sigla,
Tipos de
Edições e filtra
pela data de
Edição.

------.--------

FIGURA 30 - PESQUISA POR LEGISLAÇÃO ESPECíFICA
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• Formato de apresentação

• base de dados com interface amigável, telas de fácil utilização;

• leiaute da janela principal com formato bem definido, uso de

recursos de imagens e ícones com semelhanças e características

comuns ao objeto a que se refere (FIGURA 31);

• disposição gráfica do menu em área visível da tela e botões de

navegação com links habilitando as tarefas na base de dados;

• design gráfico do fascículo eletrônico similar à publicação

impressa (FIGURA 32);

• formato de apresentação de janelas iguais em todas as opções de

uso, no que se refere às cores, interface gráfica e títulos

indicativos;

• reprodução por meio da digitalizacão da publicação impressa

(FIGURA 32).

Menus e
botões de
navegação

FIGURA 31 - JANELA PRINCIPAL DA BASE DE DADOS
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• Conteúdo

• conteúdo, toda legislação federal: leis, decretos, resoluções,

instruções norrnativas, portarias e outros atos normativos de

interesse geral. Trata-se de reprodução digitalizada do impresso

(FIGURA 32);

• publica os fascículos acumulados dos dois últimos meses do

Diário Oficial da União - Seção 1;

• periodicidade birnestral;

• conteúdo fu/l-fext,

• acesso ao conteúdo, selecionando o ano, título e a seção do

jornal.

A teta de visuali2:áçi'lo é o resullado final de todas as pesquisas realizadas noQ,Q.1.1!l Nela você "'" poder visuahzar ~
as páginas originais do O;àno Oficial. VéJaos seus recursos:

Jornal
eletrônico com
característica
do impresso

FIGURA 32 - JANELA EXIBE PÁGINA DO DIÁRIO OFICIAL
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Escolha
do título
e seção

Escolha
do ano

FIGURA 33 - JANELA PARA ESCOLHA DO ANO, TíTULO E SEÇÃO DO
JORNAL

• Grau de interatividade:

• opções de navegabilidade na base de dados usando janelas bem

formatadas e definidas com adequação de cores e botões de

navegação;

• funcionalidade do sistema com navegação rápida e fácil;

• ícones e menus na barra de ferramentas de ajuda ao usuário

(FIGURA 33);

• janelas com orientações e ilustrações de usabilidade da base de

dados;

• ajuda on-line e os recursos de indicação de show hint (FIGURA

34a);

• recursos de exportação de dados, usando a seleção de

determinados trechos da página, e realiza também a impressão

da página completa, ou de determinado trecho da página

corrente;
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• janelas de avisos quando uma tarefa não é executada

corretamente ou quando não dispõe de determinada informação

contida na base de dados (FIGURA 34b).

D o I. 49 li 3 f; 3 . Dk~1I0 OhcldllnloHlk'lbzddo &jJ,
•
I NlíoExiste S~o cada$tradono momento!

FIGURA 34a - JANELAS DE AVISOS

D 0.1 0 li 36 3 . Drério Oficlõllnlonüatizado &111'~--...• - ~
A elIpIessão RECURSOS ENERGETlCOS não foi~egada neste ano e será, portanto,
~acIo na busca. Esta EIlqXessãoaparece nas coleções 00 DOUS11l996.
DOUS1!2000.DOUS111S98.

FIGURA 34b - JANELAS DE AVISOS
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7 TíTULOS ANALISADOSEM CD-ROM

Em cumprimento aos demais objetivos - estudar os níveis de acesso dos

usuários aos CD-ROMs; identificar os elementos (des)favoráveis à sua utilização;

confrontar o grau de uso entre os títulos de periódicos acessados, via CD-ROM na

Biblioteca do TRT da 22ª Região e / ou via Rede do Tribunal - como dito no item

alusivo aos procedimentos metodológicos, tomamos como referência posição dos

magistrados e servidores do referido Tribunal.

7.1 Nível de consulta aos títulos analisados

PERiÓDICOS MAIS CONSULTADOS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA

Quando solicitados para identificar, por ordem de importância, os periódicos

mais consultados (questão 7.1, ANEXO 1) os depoentes selecionam como

número um a Síntese Trabalhista, com 19 menções (33,93%), o que se justifica pela

ênfase ao Direito Trabalhista e Previdenciário, temas que se enquadram no cerne da

competência da Justiça do Trabalho. Por outro lado, dentro do previsto por Rowley

(2002), para quem um periódico firma-se como produto ou marca, a partir,

sobretudo, de seu alcance, sua autoridade e seu conteúdo, itens de

responsabilidade do Conselho Editorial, decerto, a posição privilegiada do título

Síntese Trabalhista vincula-se, também, à respeitabilidade da Editora Síntese. Como

dito, incorporada, hoje, à Thomson 10B, trabalhou 20 anos no mercado editorial, com

publicações alusivas aos temas trabalhistas e, posteriormente, aos temas

previdenciários, visto que, cabe aos tribunais julgar matérias da EC nº41/03, sobre o

recolhimento e julgamento de questões referentes à previdência privada. Então, a

Editora Síntese, mediante autorização para funcionar como repositório oficial das

decisões dos tribunais superiores, atua no mercado com vantagens sobre as demais

concorrentes.

A seguir, vêm a Revista Jurídica: Consulex (13 pontos, 23,21%) e o Decis6rio

Trabalhista, com oito citações, ou seja 14,29%. A este respeito, acrescenta-se que,

no período avaliado, 2000-2002, todos os gabinetes possuíam assinatura tanto da

citada Síntese Trabalhista, como do Decis6rio Trabalhista, facilitando o seu acesso.

Além deste fator motivador, o Decis6rio Trabalhista parece garantir um maior

número de consultas ao título, pelo fato de que o CD-ROM é recebido junto com o
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título impresso. É uma publicação que traz apenas 10% de conteúdo doutrinário. O

restante são orientações jurisprudências advindas, principalmente, do Tribunal

Superior do Trabalho (TST), órgão máximo da Justiça do Trabalho, de onde

emanam normas de orientações para os TRT, motivo que a torna fonte fidedigna

deste tipo de informação. E mais, dentre os títulos estudados, é o único que contém

orientações jurisprudenciais, da Seção de Dissídios Individuais (SOl) e no Direito

Coletivo, da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) a jurisprudência Uniformizante.

Quanto à Revista Jurídica: Consulex (Editora Consulex), embora não seja

uma publicação antiga, vem conquistando espaço no meio jurídico. Isto se explica

por razões variadas, como: temas atualizados e seções diversificadas, o que atrai os

estudantes de Direito, em nível de graduação e pós-graduação. Além disto, a sua

Comissão Editorial incorpora renomados doutrinadores e um número significativo de

colaboradores, e a sua apresentação gráfica, como consta da FIGURA 11, é

atraente, contendo recursos de cores num leiaute moderno.

A seguir, para o quarto lugar, os 56 respondentes selecionam a Revista dos

Tribunais (10,71%). Na quinta colocação, segundo os dados coletados, estão os

títulos Revista de Direito Trabalhista e Diário Oficiallnformatizado, com o mesmo

percentual de 8,93%. Em oposição, em último posto, está a Revista Jurídica, nem

sequer mencionada por 30,36% da amostra.

SUPORTES MAIS CONSULTADOS POR TíTULO DE PERiÓDICO

No que se refere ao suporte preferencial para cada título, a TABELA 2

confirma a tendência do periódico impresso como o mais usado. Isto porque, apesar

do inegável avanço das NTIC, reiterando pesquisas anteriores, corno a tese de

doutoramento de Targino, efetivada em 1998, e que confirma a supremacia do

impresso no meio acadêmico, os dados reafirmam a força do papel. Dentre as

vantagens dos periódicos impressos, ganham destaque a possibilidade de

atualização profissional, em qualquer instância, como também a agilidade como

instrumento de comunicação e o maior alcance no domínio formal, além de maiores

chances de garantia de padrão de qualidade e reconhecimento, em termos de

produção científica.

É a opinião fundamentada também por outros autores, como Cunha (1997) e

Meadows (1999), para quem a publicação impressa possui qualidades que o meio
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digital ainda não tem condições de suprir. Tudo leva a crer que os eletrônicos não

substituirão os periódicos convencionais, a curto e médio prazo, embora já se

posicionem como forma importante de comunicação formal, até porque, o título

eletrônico não assegura o mesmo retomo dos convencionais, uma vez que "I ] não

é lido tão amplamente, não oferece segurança para o texto e principalmente [ ] não

serve para firmar autoridade e angariar citações [...)", segundo depoimento de

Mueller (1997, p. 116).

TABELA 2 - SUPORTES MAIS CONSULTADOS POR TíTULO DE

PERiÓDICO

IMPRESSO ON-UNE CD-ROM
TITULO N % N % N %

Decisório Trabalhista 19 33,93 1 1,79 8 14,29
Revista do Direito Trabalhista 16 28,57 - - 5 8,93
Revista Juridica: Consulex 32 57,14 - - 4 7,14
Revista Jurídica 17 30,36 2 3,57 1 1,79

,srrlteSe1ftâbalflis'tã ~ ~ .,l! 112 21.43 _2- .J~ 'Z5 44;64
Revista dos Tribunais 25 44,64 2 3,57 - -
DjárlP .oti~ln.fdUt(atiZadô - - 6 1Q.J1 19a ~.a3 4 3,57
TOTAL DE RESPONDENTES 56 56 56- .. -Cada respondente podia asstnalar mais de uma opçao - pergunta com resposta múltipla, nao soma 100%

Assim, conforme disposto na TABELA 2, cinco títulos - Decisorio Trabalhista,

Revista do Direito Trabalhista, Revista Jurídica: Consulex, Revista Jurídica e Revista

dos Tribunais - alcançam índices mais elevados para a sua versão impressa, com a

não utilização em CO-ROM, no caso da Revista dos Tribunais (10,71%) e com

distinções flagrantes, corno a que se vê entre os índices alusivos às versões

distintas da Revista Jurídica e da Revista Jurldica: Consulex.

Em se tratando da Revista dos Tribunais, acrescenta-se que, no papel ou em

CO-ROM, no âmbito do TRT estudado, está somente na biblioteca, com o agravante

de que a própria editora disponibiliza em CO, no sistema de monousuário, sendo

impossível disponibilizá-Ia na Rede do Tribunal. O acesso limitado ao espaço da

biblioteca realmente é uma desvantagem, pois em comparação à Revista Jurídica,

gerenciada também pelo software do Folio Views, instalada na Rede do Tribunal,

mesmo com o limite de acesso para três pessoas, o que restringe e dificulta o uso,

consegue índice de uso mais alto do que a Revista dos Tribunais, cujo acesso está

limitado às instalações da biblioteca.
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Entretanto, a bem da verdade, vale salientar que, conforme estatísticas de

uso, descritas posteriormente, a publicação em pauta alcança índices de uso

(QUADRO 6), na versão CO-ROM, o que pode ser atribuído a consultas por usuários

externos, pois é gerenciada pelo software Folio Views, pródigo de opções interativas.

Conforme a TABELA 2, a primeira exceção que privilegia à versão em CO-

ROM refere-se ao título Síntese Trabalhista, com 44,64% contra 21,43%, para o

impresso e 3,57%, on-line. Aliás, este último registro deveria corresponder a zero,

naja vista que o título ainda não está na Internet, e a editora oferece apenas a

legislação. Trata-se, decerto, de uma imprecisão terminológica dos respondentes no

que se refere ao conceito de periódico eletrônico, principalmente no caso da

modalidade on-line. Se, em termos genéricos, os periódicos eletrônicos são aqueles

a que se tem acesso, mediante o uso de equipamentos eletrônicos (MUELLER,

1997), a diferenciação entre à versão on-line (em linha) e CO-ROM, é que a primeira

está na Internet, quase sempre através da \f\NVW, e a segunda pode ser usada em

computadores pessoais.

No entanto, em diferentes momentos, os usuários da Biblioteca do TRT da

22ª Região parecem não ter clareza quanto à distinção. Apesar das respostas que

dizem respeito à versão on-line, no momento da coleta de dados e até este

momento, o único periódico na íntegra, que mantém, todas as partes de seu

conteúdo disponível on-line é o Diário Oficial da Umõo, e recentemente, o Decisório

Trabalhista. Os demais títulos constam, na Internet, com conteúdo isolado (somente

jurisprudência ou somente legislação) ou ainda estão nos sítios das respectivas

editoras, como fragmentos, peças de divulgação para assinatura, alusões a textos

soltos etc., bem distintas da apresentação do correspondente impresso. Estas

situações parecem dar ao usuário a impressão de que está acessando algum título

on-Iine. É, pois, indício do desconhecimento dos respondentes quanto ao fato de

que a publicação on-line deve oferecer recursos como links ou elos de hipertextos,

som, imagens, e até a chance de interação com o autor (MUELLER, 1997).

Ademais, os procedimentos diferem de título para título. A Revista Jurídica,

com 3,57% para à versão on-line, na realidade, disponibiliza apenas o sumário do

número mais recente e dos anteriores, em estilo muito mais publicitário, e acessível

a qualquer pessoa. A Revista dos Tribunais (3,57%), por sua vez, só dispõe de

acórdãos e jurisprudência, sendo que o acesso é pago, mediante valor variável

(R$10,OOa R$ 20,00 reais), a depender da quantidade de informações (TABELA 2).
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Retomando a situação do título Síntese Trabalhista quanto à distinção em

relação aos demais títulos explica-se pelo fato de que a base de dados da Síntese

Trabalhista está instalada na Rede do Tribunal, favorecendo, assim, o acesso aos

setores que lidam com as atividades judiciárias, independentemente de sua

distribuição física nos três prédios do TRT, embora não sejam todos os servidores

que tenham tal acesso em seu computador de trabalho. Acrescenta-se que a

referida base é desenvolvida e gerenciada pelos softwares Folio Views e Folio

Builder. Estes, conjugados, convertem informações em infobases, e apresentam

como característica a diversidade de ferramentas, tanto para localização como para

recuperação de informações, tais como, hipertexto, busca booleana, busca por meio

de palavras e I ou expressões.

A segunda exceção é o Diário Oficial Informatizado, cuja preferência recai

no suporte on-line (33,93%). Além da assinatura paga, mantida pelo TRT da 22ª

Região, há vários sítios na Internet, tanto de empresas públicas como de privadas,

inclusive a própria Imprensa Nacional e o Palácio do Planalto, que permitem acesso

gratuito às edições diárias, com legislação atualizada. É o pensamento de Meadows

(1999), quando diz que a informação, disposta em locais distintos e diversificados,

tem mais chances de disseminação e acessibilidade, o que é possível em bases de

dados em linha, que recorrem ao modelo das telecomunicações para fornecer

acesso múltiplo a vários usuários em tempo real (LOPES, 1991).

FERRAMENTAS MAIS UTiliZADAS POR TíTULO DE PERiÓDICO

As questões relacionadas com o suporte, meio de registro de informações, são

sempre essenciais à utilização de qualquer fonte informacional. Se, antes, os artigos

de periódicos impressos eram indexados e pesquisados de maneira convencional,

agora, com o avanço das inovações tecnológicas, há maior possibilidade do

armazenamento e, sobretudo, de maior flexibilidade de recuperação das

informações, face à busca de forma praticamente instantânea, indo de palavras

isoladas contidas nos textos ao uso de expressões booleanas ou de outras

estratégias de busca.

Mesmo assim, quando se refere ao suporte eletrônico, para muitos

profissionais de informação, trata-se de material com o qual o usuário ainda não tem

suficiente familiaridade para utilização independente. Assim, cabe ao bibliotecário
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ensinar o uso dos diferentes mecanismos de busca e explorar as ferramentas

disponibilizadas em cada base. Vergueiro (1997) defende que deve haver um

período de adaptação e até de treinamento para os servidores das bibliotecas, como

forma de prepará-Ios para atender a futuras indagações dos usuários no momento

das pesquisas.

Ramos et aI. ([19-]) vão além. Acreditam que o usuário enfrenta dificuldades

semelhantes tanto em CD-ROM quanto em linha, problemas com formulação da

estratégias de busca, domínio do assunto pesquisado, entendimento conceitual da

estrutura das bases (lógica booleana), em contraposição a Rowley (2002), para

quem os produtos em CO-ROM como também os on-Iine têm suas bases de dados

projetadas para oferecer conveniência de uso e facilitar as buscas para o usuário

final. As ferramentas de busca são similares àquelas que normalmente se encontram

em qualquer produto destinado à recuperação de informação. Por exemplo, busca

por palavra-chave, lógica booleana, truncamento, buscas em campos específicos,

buscas em expressões.

Mas, esse aspecto é para o usuário algo desconhecido. Ele não sabe que

usando os operadores e, ou e não pode refinar sua busca, obtendo resultados mais

precisos. Outros desconhecem o recurso do hipertexto disponível nas bases de

dados que estão on-line, recurso este, que para alguns autores, como Muller (1997),

são exclusivos do ambiente em linha, como antes especificado. A este respeito,

Robin (1995, apud CUNHA, 1997) e Dias (2002), ao mesmo tempo que não

restringem a riqueza hipertextual ao espaço cibernético, reconhecem que é ele que

melhor aproveita este recurso, uma vez que a própria arquitetura da Web está mais

bem preparada para utilizar e explorar as trilhas do hipertexto. Afinal, a '/IMMJ é em

si mesmo, um exemplo de hipertexto.

Diante do exposto, quando questionados acerca das ferramentas de

pesquisa utilizadas com maior freqüência, sempre em associação com o suporte, os

usuários da Biblioteca do TRT da 22ª Região (TABELA 3) priorizam o índice

(60,71%), nos impressos, como a ferramenta de busca de maior impacto, em

consonância com os resultados apresentados na TABELA 2, com a observação de

que mesmo no CD e em on-line atinge percentuais razoáveis, 25% e 19,64%. De

fato, o índice figura como recurso mais direto e que dá garantias de recuperação das

informações contidas nos fascículos. Mesmo assim, as editoras nacionais, em geral,

ainda não contam com bons índices, até porque constitui tarefa complexa, que exige
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equipes muito bem preparadas, para vencer o desafio apontado por Meadows

(1999) de visualizar e explorar o conteúdo de forma mais próxima da visão do leitor.

TABELA 3 - FERRAMENTAS DE PESQUISA

._---'.. ~
56 56 56

Quanto ao sumário, no caso dos impressos, 23 depoentes, ou seja, 41,07%,

afirmam utilizá-Io, mas os índices alusivos ao meio eletrônico, coincidentemente

iguais tanto para o on-line como para o CD-ROM (23,21%), ainda são elevados, até

porque o esperado é que usem ferramentas mais ágeis. A utilização do sumário

pode ser, então, uma questão de ordem cultural e convencional, haja vista que

quando da busca direta pela escolha do fascículo, o percentual é também 41,07%,

aliado ao fato de que quatro dos sete títulos analisados em CD-ROM ainda têm este

recurso. E, na verdade, os índices mais elevados, em se tratando dos dois suportes

- on-line e CD-ROM - vão para a busca por palavra-chave, com 33,93% e 46,43%,

e a busca booleana, 25% e 17,86%, respectivamente (TABELA 3).

Por outro lado, é interessante observar que, reiterando a revisão de literatura,

um único (1,79%) usuário da Biblioteca do TRT da 22ª Região cita o hipertexto como

possibilidade de uso em relação ao impresso. É a linearidade como elemento

inerente aos documentos em papel e a não linearidade, como traço marcante do

hipertexto, e o hipertexto corno fenômeno exclusivo do espaço virtual, reiterando,

mais uma vez, o pensamento de Dias (2002) e Muller (1997).
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7.2 Nível de utilização dos títulos analisados

MOTIVOS DE USO

A partir da identificação dos periódicos mais consultados por sua ordem de

importãncia, dos suportes e ferramentas de maior destaque, desenvolvemos, agora,

a análise do seu nível de utilização, a partir dos motivos com os quais os

pesquisados justificam o uso desses títulos. Isto porque o processo de preparação

do periódico é, sempre, lento, complexo e limitado tecnicamente, além de incapaz de

dar vazão a produção de artigos nas diversas áreas. Constitui tarefa que envolve, na

produção, editor e autor e, na finalização, serve a um público-alvo, que varia

segundo a sua natureza técnico-científica. Portanto, se ao editor cabe garantir o

controle de qualidade, sobretudo, mediante um sistema de avaliação por pares, que

valide os conteúdos veiculados, extrapolando funções "burocráticas" ligadas à

apresentação gráfica e visual, revisão, distribuição e marketing, é o consulente,

quem, implicitamente, garante a sobrevivência da publicação (CUNHA, 1997).

Portanto, consciente ou inconscientemente, o usuário tem motivos para usar ou não

determinados títulos.

Neste sentido, quando solicitados para selecionar os itens preferenciais do

porquê de sua preferência por um ou outro título, dentre alternativas (a credibilidade

dos editores e I ou autores, prestígio do periódico e I ou editora, nível de atualização

e impacto, periodicidade, nível de atualização e regularidade de publicação etc.),

(TABELA 4), dentre as 56 unidades amostrais da pesquisa, o item credibilidade dos

editores ª I ou autores alcança os índices mais elevados para seis dos títulos.

Exemplificando: Revista Jurídica: Consulex e Síntese Trabalhista conseguem os

percentuais mais altos, respectivamente, 33 pontos (58,93%) e 28 (50%).
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TABELA 4 - USO DE PERIODICOS: PRINCIPAIS MOTIVOS DE USO

- - - .. _. - TITUl-OS -
MOTIVOS DE USO Revista do Revista Revista

Decisório Direito Juridica: Revista Sintese dos Diário
Trabalhista Trabalhista Consulex Juridica Trabalhista Tribunais Oficial

N % N % N % N % N % N % N %
credibilidade dos
editores/autores 17 30,36 12 21,43 33 58,93 9 16,07 28 50,00 18 32,14 10 17,86
prestigio do periódicol ou
editora 9 16,07 8 14,29 25 44,64 6 10,71 15 26,79 18 32,14 9 16,07
reconhecimento no meic
jurídico 14 25,00 9 16,07 31 55,36 8 14,29 24 42,86 17 30,36 6 10,71
nível de atualização E

impacto 10 17,86 9 16,07 25 44,64 8 14,29 18 32,14 11 19,64 10 17,86

linha editorial 7 12,50 6 10,71 15 26,79 5 8,93 13 23,21 11 19,64 1 1,79

formato qráfico atraente 5 8,93 4 7,14 18 32,14 4 7,14 8 14,29 6 10,71 3 5,36

acesso on-line 4 7,14 4 7,14 7 12,50 5 8,93 18 32,14 5 8,93 16 28,57

apresentacão do conteúdo 10 17,86 10 17,86 19 33,93 8 14,29 14 25,00 14 25,00 4 7,14
CO-ROM com rapidez de
informações 5 8,93 5 8,93 6 10,71 3 5,36 14 25,00 2 3,57 4 7,14
CO-ROM pesquisando por
palavra-chave 4 7,14 6 10,71 6 10,71 2 3,57 13 23,21 1 1,79 3 5,36
CO-ROM pesquisando por
(busca booIeana) 3 5,36 5 8,93 2 3,57 2 3,57 11 19,64 2 3,57 4 7,14
CO-ROM com ferramental:
interativas 3 5,36 3 5,36 4 7,14 1 1,79 9 16,07 2 3,57 1 1,79
CO-ROM com conteúdo tull
text 3 5,36 3 5,36 4 7,14 1 1,79 10 17,86 1 1,79 4 7,14
facilidade de acesso à versãc
impressa 14 25,00 9 16,07 23 41,07 5 8,93 15 26,79 14 25,00 9 16,07

regularidade de publicacão 14 25,00 9 16,07 24 42,86 7 12,50 16 28,57 12 21,43 14 25,00

oeriodicidade 13 23,21 8 14,29 23 41,07 6 10,71 18 32,14 12 21,43 14 25,00

especificidade de matéria 14 25,00 10 17,86 23 41,07 6 10,71 23 41,07 12 21,43 6 10,71

outros 2 3,57 - - 1 1,79 - - - - - - - -

TOTAL DE RESPON>ENTES 56 56 56 56 56 56 56

Cada respondente podia assinalar mais de uma opção - pergunta com resposta múltipla, não sorna 100%

A Revista dos Tribunais, por sua vez, atinge índices coincidentes para este

item e para a alternativa prestígio dos periódicos / ou editora, com 32,14%. Os

demais títulos - Decisório Trabalhista, Revista do Direito Trabalhista e Revista

Jurídica - conseguem números elevados, com respectivos, 30,36%, 21,43% e

16,07%.

A única exceção fica por conta do Diário Oficial Inforrnatizado. Ao contrário

das expectativas, o motivo de maior incidência de seu uso está na facilidade do

acesso on-line (28,57%). O item credibilidade dos editores ª L ou autores, com meros

17,86% (igual ao do nível de atualização ª impacto), está aquém das opções

regularidade de publicação e periodicidade, com 25%, cada uma. Aliás, salienta-se

que o Diário Oficial Inforrnatizado, dentre as publicações analisadas, possui maior

especificidade, por sua própria natureza, enquanto único instrumento oficial para
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publicar a legislação federal, que rege as relações do Poder Executivo, Poder

Legislativo e Poder Judiciário do País. Em outras palavras, é o instrumento que

emana determinações a serem usadas no meio jurídico, sendo adquirído quase que

exclusivamente por instituições e I ou empresas.

Além disto, o Diário... é desenvolvido, exatamente, pela ferramenta Delphi

(software de desenvolvimento de sistemas), responsável pela criação de muitos dos

recursos flexíveis e interativos , como legendas, botões e janelas de acesso. Daí a

surpresa da credibilidade dos editores ª I ou autores não alcançar percentual mais

expressivo. Afinal de conta, há duas possibilidades: ou trata-se de incoerência do

respondente ou confirma a utilização do Diário... apenas para consultas muito

específicas, visto que, como dito anteríormente, há sítios no espaço cibernético,

disponibilizando a legislação nacional e as suas alterações, gratuitamente, de forma

rápida e cômoda, dispensando a ida à biblioteca. Em geral, os fascículos são

consultados, quando a pesquisa requer acesso a edições antigas, evitando o

inconveniente de consulta em registros impressos, quase sempre, acometidos de

ácaros.

O segundo lugar recai no item reconhecimento no meio jurídico, para

Decis6rio Trabalhista, Revista Jurídica: Consulex, Revista Jurídica (valor coincidente

para a opção nível de atualização ª impacto, 14,29%), Síntese Trabalhista e Revista

dos Tribunais, com índices variando de 14,29% a 55,36% (TABELA 4). No entanto,

em se tratando do último lugar, há oscilação entre os sete títulos, de tal forma que é

difícil delinear, com precisão, o que menos motiva o leitor. Mesmo assim,

prevalecem números baixos para as alternativas CD-ROM pesquisa por busca

booleana, CO-ROM com ferramentas interativas, CD-ROM com conteúdo full-text,

formato gráfico atraente e pesquisa por palavra-chave, e, como não poderia deixar

de ser, face à sua proposta editorial, para o usuário do Diário Oficiallnformatizado,

a linha editoríal não importa muito, com apenas 1,79%.

Dentre esses dados resultantes da pesquisa, merece destaque a pouca ênfase

dada às ferramentas interativas, com índices irrísórios, corno no caso dos títulos

Revista do Direito Trabalhista (5,36%), Revista Jurídica: Consulex (7,14%), Revista

Jurídica (1,79%) e Diário OflCiallnformatizado (1,79%). De fato, é a constatação da

premissa levantada por Dias (2002), segundo a qual a inadequada utilização de

novas tecnologias tem corno conseqüência a reduzida compreensão das

potencialidades que a mesma oferece, isto é, se o usuário que lida com os recursos
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oferecidos, não entender a sua funcionalidade e operacionalização, não tem como

tirar proveito das suas potencialidades. Logo, os índices ora referidos sinalizam a

dificuldade em usar a tecnologia ou o desconhecimento do respondente quanto ao

uso das bases de dados correspondentes.

Há, na literatura consultada, a exemplo da posição de Primo (2003), consenso

quanto à riqueza de possibilidades trazidas pela interatividade, independente de o

indivíduo ser leigo ou pertencente a grupos técnico-científicos. A partir de ícones

clicáveis, textos fragmentados em partes e ligados por palavras-chave ou por

imagens (hyperfinks), as informações disponibilizadas podem ser mais facilmente

exploradas, permitindo ao usuário exercer o controle sobre as suas ações de busca.

Em outras palavras, pode explorar, de modo não linear e mais enriquecedor,

conforme transcrição de Machado (1997, p. 91), que enaltece as vantagens da

interatividade de bases de dados em CO-ROM:

[...] a conjunção do CD-ROM com o computador permite romper com
a linearidade (grifo nosso), ou seja, permite o 'acesso direto',
chamado ainda muito desastrosamente aleatório, a uma imagem
escolhida pelo usuário sem que ele tenha que percorrer toda uma
seqüência de imagens. Entretanto, mesmo que o rompimento da
ílnearidade possibilite nesse caso um grau mais elevado de
interatividade, o que ele vê ainda é 'interatividade de seleção', esta,
consiste em executar apenas comandos com a tecla, restando
apenas utilizar as opções de simples resposta às ordens de
execução. Ou seja um encaminhamento linear- portanto atribuir-se
'grau zero' [...]

No que tange ao CO-ROM pesquisa por palavra-chave e pesquisa por busca

booleana, os 56 pesquisados da Biblioteca do TRT da 22ª Região apontam os

índices mais expressivos, nos dois itens, para Síntese Trabalhista, com respectivos

23.21% e 19,64%, conforme mostra a TABELA 4. É a confirmação de que mantêm

maior familiaridade com esse periódico, o qual, como antes referido, está

disponibilizado na Rede do Tribunal, favorecendo maior número de acessos. Em

contra posição, no caso específico do Diário Oficiallnfonnatizado, os baixos índices

de 5,36% e 7,14%, respectivamente, têm razão de ser. Por seu conteúdo,

dificilmente, o leitor faz a sua busca por palavra-chave ou processo booleano. O

prioritário é quase sempre a data ou a designação dos diferentes organismos

responsáveis pelas normas constantes do Diário...
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Ora, se a pouca menção às ferramentas interativas surpreende, o mesmo

acontece com o CD-ROM com conteúdo full-text, alternativa que, como mencionado,

alcançou inexpressivos percentuais (TABELA 4): Revista Juridica e Revista dos

Tribunais, ambas com 1,79%; Diário Oficiallnformatizado (7,14%). Ora, na verdade,

em todas as bases de dados, os conteúdos estão na íntegra, o que corrobora a

pressuposição de que o público da Biblioteca do TRT da 22ª Região desconhecem a

riqueza do potencial das NTIC, tão decantada por Meadows (1999).

A menção ao formato gráfico atraente da Revista Juridica: Consulex, com 18

citações, ou seja, 32,14%, reitera as previsões, porquanto a experiência empírica

mostra que, dentre os sete títulos, é a de melhor apresentação, desde a capa ao

próprio conteúdo, além da doutrina escrita por grandes juristas e o recurso de

entrevistas com âncoras do meio jurídico, as quais se configuram como estratégias

motivadoras para os consulentes.

Além do mais, causa surpresa, também, o fato de a opção prestígio dos

periódicos I ou editora, salvo a Revista Juridica: Consulex, com 25 pontos (44,64%)

e a Revista dos Tribunais, com 18 ou 32,14%, não conquistar índices elevados. Este

fato tem justificativa na constatação de que, salvo o caso do Diário..., a cargo da

Imprensa Nacional, como antes descrito, os demais títulos analisados são de

responsabilidade de editoras comerciais, sem parceria com associações ou

instituições, distante da previsão de Targino (1998). Também é preciso lembrar que

apenas a Revista do Direito Trabalhista, Revista Jurídica: Consulex e a Sintese

Trabalhista apresentam corpo editorial e colaboradores previamente definidos, em

contraposição, por exemplo, da Revista dos Tribunais, que omite tais dados.

Além do exposto até então, uma outra informação coletada pela amostra

estudada e que prova a falta de precisão em respostas fornecidas, é a menção

razoável ao item - acesso on-line (TABELA 4) - quando, à época da pesquisa, com

exceção do Diário Oficial Informatizado, os demais títulos não estavam postos na

Internet. Por exemplo, Decis6rio Trabalhista, apesar de ter recebido quatro pontos

(7,14%), somente no início de setembro de 2004, muito posterior à coleta de dados,

lançou o seu conteúdo on-line, aliás, semelhante à publicação impressa. Revista do

Direito Trabalhista (7,14%), Revista Jurídica: Consulex (12,50%), Revista Jurídica

(8,93%); Sintese Trabalhista (32,14%) e Revista dos Tribunais (8,93%) não têm os

seus conteúdos, na totalidade, disponíveis on-line. Reiterando a tendência de as

instituições colocarem, em rede local, os seus CD-ROMs, como o faz o TRT,
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acredita-se que o respondente, dentro do previsto e prescrito por Meadows (1999),

sinta-se tão satisfeito diante da comodidade do acesso remoto, que chega a

confundir os títulos que acessa na Rede do Tribunal, como é o caso da Síntese

Trabalhista e Revista Jurídica, julgando ser este acesso em tempo real.

Quanto ao item apresentação do conteúdo, ressalta-se o índice significativo da

Revista Jurídica: Consulex, com 19 menções ou 33,93%. Isto porque, como

registrado antes, a diversificação em artigos e seções, não muito extensos,

atualizados, e dentro da linha de interesse do público-alvo dos respondentes,

garante a sua primazia entre o público estudado. Em comparação, Síntese

Trabalhista (14 citações, 25%) atinge índice bem menor, embora sua doutrina seja

apresentada, com maior profundidade, e aborde temas direcionados para o cerne

das atividades desenvolvidas pela Justiça do Trabalho, além de oferecer atualização

sistemática de jurisprudência e legislação. De forma similar, os números relativos à

Revista dos Tribunais (14 ou 25%) também são considerados baixos, pois mesmo

com teor ligado não diretamente às decisões dos julgados trabalhistas, trata da

jurisprudência civil que, hoje, exerce influência direta no Direito Trabalhista,

exatamente em razão da ampliação das competências do Direito Trabalhista,

julgados como dano moral, por exemplo. O seu conteúdo doutrinário é bem

aprofundado e contém ensinamento jurídico.

No quesito regularidade de publicação, os percentuais alcançados (TABELA

4) são significativos, mas esperados, haja vista que os títulos são adquiridos,

sempre, por compra, isto é, existe rigoroso sistema de compra, com contrato de

entrega a cumprir. Conforme descrito, exaustivamente, no grande item 6, a

alternativa periodicidade é relevante para as sete publicações. Estas cumprem os

prazos estimados, mas há expressiva distinção entre edição impressa e CD-ROM,

excetuando-se a Revista do Direito Trabalhista, cuja periodicidade mensal vale para

o impresso e CD-ROM. Na verdade, como os CDs podem armazenar grande

quantidade de informações, demoram mais tempo para circular, e assim, acabam

por manter intervalo longo, de um ano para outro, caso da Revista dos Tribunais e

da Revista Jurídica: Consulex. Há, ainda, os CD-ROMs bimestrais (Diário Oficial

Informatizado) e trimestral, caso da Síntese Trabalhista.

De qualquer forma, e corroborando Targino e Castro (2001), para quem

regularidade e periodicidade são fatores intervenientes na reputação, credibilidade e

no prestígio de qualquer periódico, os 56 depoentes impõem à periodicidade valores
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relativamente elevados: Revista Jurídica: Consulex (41,07%), Síntese Trabalhista

(32,14), Diário Oficiallnforrnatizado (25%), Decis6rio Trabalhista (23,21%), Revista

dos Tribunais (21,43%); Revista do Direito Trabalhista (14,29%) e Revista Jurídica

(10,71%).

FATORES (DES)FAVORÁVEIS AO USO DOS PERiÓDICOS EM CD-ROM

A questão nove do instrumento de coleta (ANEXO 1) pede para que os 56

depoentes identifiquem os fatores favoráveis ao uso dos periódicos em CO-ROM.

Nesse momento, não obstante o número de abstenções (nove ou 16,07%) (vide

TABELA 6), é interessante detectar que visualizam o CO como instrumento ágil, o

que é possível graças às inovações tecnológicas, de modo que, quanto maior o

domínio na navegação das bases de dados, maior rapidez na execução das buscas.

Isto reforça Fleming (1998, apud AGNER; MORAES, 2003, p. 56), para quem, numa

visão avançada sobre navegação, inexistem receitas fáceis para se obter sucesso

na navegação. No entanto, há qualidades comuns que devem estar presentes em

qualquer design de navegação para garantir êxito, quais sejam:

"oferecer contextualização - para completar tarefas, as pessoas
precisam ter ferramentas adequadas em mãos; para tornar decisões
sobre movimentos, precisam ver as rotas. Os elementos de
navegação devem estar sempre visíveis, quando necessários;

"oferecer alternativas - os usuários são diferentes, desde os
equipamentos até suas preferências;

"apoiar o comportamento do usuário - o objetivo da navegação é dar
suporte às tarefas dos usuários;

"ser facilmente apreendida - se os visitantes forem obrigados a
gastar tempo aprendendo como se utilizar um mecanismo complexo,
não terão energia para absorve o conteúdo.

127



TABELA 6 - FATORES FAVORÁVEIS AO USO DOS PERiÓDICOS EM CD-ROM

FATOR CONSIDERADO FAVORAVEL N %

facilidade de acesso 5 8,93
formato de apresentação 2 3,57
facilidade de localização do conteúdo 10 17,86
agilidade na localização do conteúdo 16 28,57
interatividade 4 7,14
condensação da coleção, acesso a todos os fascículos 10 17,86
sem resposta 9 16,07
TOTAL DE RESPONDENTES 56 100,00

Neste sentido, como mostra a TABELA 6, ganha destaque o fator agilidade

na localização do conteúdo, com 16 menções (28,57%), acima dos itens, facilidade

de localização do conteúdo e condensação da coleção, facilitando º acesso aos

fascículos (17,86%, cada). Estes números evidenciam o raciocínio de Cunha (1997)

e também de Ramos et aI. ([19-]). São autores que destacam, dentre os pontos

positivos do CD-ROM, a sua capacidade de armazenamento, que possibilita

condensar significativos volumes de coleções de periódicos, aliada a outras

vantagens, como: localizar com mais facilidade as informações demandadas,

mesmo face ao full-text e incrementar a chance de acessar todos os dados contidos

numa base de dados, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Finalmente, merece comentário o fator facilidade de acesso, com somente

cinco menções (8,93%). Isto parece resultar da constatação de que, dos sete títulos

estudados, somente dois estão acessíveis na Rede do Tribunal, enquanto os cinco

outros podem ser consultados somente dentro da biblioteca. Como grande parte dos

usuários estão lotados fora da sede onde está a Biblioteca do TRT da 22ª Região,

decerto, isto Ihes causa desconforto por não ter maior proximidade de acesso,

repetindo Cruz et aI. (2003, p. 50), quando afirmam que os 'l..]usuários querem

acesso fácil e interfaces amigáveis", e vêem como positivo a acessibilidade em

vários locais e a possibilidade de obter o texto integral diretamente nos

computadores pessoais, dentro do decantado "princípio do menor esforço".

Os fatores desfavoráveis (TABELA 6) também têm índice razoável de

respostas em branco (seis respondentes ou 10,71%). Por outro lado, os pesquisados

são extremamente coerentes quando referenciam a maior desvantagem do CD-

ROM, qual seja, a demora na publicação do CD-ROM, com coleções acumuladas,

com 17 pontos (30,36%), isto porque, como descrito exaustivamente por Targino;
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Castro (2001), ao estudarem o grupo de publicações eletrônicas em saúde (Grupo e-

pub), diante de uma publicação deste tipo, as expectativas dos usuários giram

sempre em tomo da agilidade de uso, atualização de dados ou publicação imediata

dos conhecimentos recém-gerados, de tal forma que a delonga em sua

disponibilização é frustrante, e, sobretudo, um contra-senso ante a natureza desses

periódicos.

TABELA 6 - FATORES DESFAVORÁVEIS AO USO DOS PERiÓDICOS EM CD-
ROM

FATORES DESFAVORAVEIS N %
dificutdade de navegar na versão em CIJ-ROM

,-
9 1S,D7

alto custo da assinatura 16 28,57
velocidade de publicação 3 5,36
demora na publicação do CD-ROM, com coleç6esacumuladas 17 30.36
outros 5 8,93
sem r~sposta 6 10,71
TOTAL DE'RESPONDÉNTES 56 100,00

Prosseguindo, vê-se na TABELA 6, que 16 (28,57%) pesquisados do TRT

atinam para o alto custo da assinatura, embora usem os títulos via Tribunal, sem

nenhum ônus para ele, tanto no âmbito da biblioteca, quanto na sua estação de

trabalho, salvo alguns poucos que, segundo dados obtidos posteriormente, assinam

individualmente. Esta preocupação com o valor investido pelo TRT pode ser indício

do nível de conscientização dos sujeitos da pesquisa, pois, de fato, atualmente, são

elevados os valores das assinaturas no mercado de periódicos eletrônicos, embora

os editores criem mecanismos de incentivo às assinaturas institucionais, o que não

ocorre, com freqüência, para as particulares. De qualquer forma, quando da adoção

de uma nova tecnologia, um dos pontos decisivos para a sua adoção é o custo, em

função dos benefícios que comporta em relação ao risco de obsolescência, que

justifica migrar para outra inovação tecnolágica, muito rapidamente.

Por tudo isto, há bibliotecas que cobram dos usuários os custos pelos

serviços de buscas em bases de dados, tanto em CD-ROM como em on-line, face à

política que define custos fixos para CD-ROM e custos oscilantes para as bases on-

line, uma vez que envolve tempo de conexão. Na Biblioteca do TRT da 22ª Região,

corno visto, o acesso não é cobrado, e tão-somente na pesquisa on-line, norma

interna regulamenta em 30 minutos o tempo máximo de uso para usuários externos.
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Ademais, acrescenta-se que dos periódicos analisados, com exceção do

Diário Oficial Informatizado, todos os demais acompanham a assinatura da versão

impressa, sem custo adicional, dentro do previsto por Muller (1997), quando diz que

alguns títulos são vendidos com à versão impressa e outros não. É preciso que se

diga, ainda, que o CD-ROM é menos oneroso do que os periódicos on-line (CD-

ROM..., 1994), o que justifica a sua proliferação, corroborando Nogueira (1997).

Para ele, o custo fixo de assinatura e I ou renovação, bem como a inexistência de

restrições quanto ao tempo de uso, permitindo ao usuário trabalhar tranqüilamente e

reformular as estratégias de busca quantas vezes for necessário, são vantagens

significativas e inegáveis.

Dos 56 respondentes, nove (16,07%) apresentam dificuldade de navegar na

versão em CD-ROM, mas o menor índice recai na alternativa - formato de

apresentacão (3,57%). Este, ao que parece, é um elemento sem importância para os

respondentes, embora os recursos da apresentação façam parte do ''[...] projeto de

interface que visa estabelecer melhor o diálogo entre a base de dados e o usuário

[...)" (ROWLEY 2002, p. 251). Trata-se de um planejamento que inclui menus e

avisos, uso de cores, realce dos títulos das telas dos CD-ROMs, enfim, um leiaute

que propicia combinação de diversos tipos de formatos, gráficos, sons e textos, para

chamar a atenção do público-leitor, haja vista que, quase sempre, o CD tem

apresentação mais atraente do que o título correspondente em papel. O mesmo não

se pode dizer quanto ao conteúdo, pois, segundo Vergueiro (1997), muitas bases

não trazem o texto integral dos periódicos. Às vezes, não incluem quadros, tabelas e

figuras constantes das versões impressas (TABELA 6).

O item - outros - alcança 8,93%. Assim, seis pesquisados citam fatores

desfavoráveis, como: (1) dificuldade pessoal de navegar devido à deficiência visual

de fotofobia; (2) leitura cansativa via computador; (3) acesso dificultado pela

presença imprescindível de equipamentos de informática; (4) desvantagem do CD

em confronto com a consulta on-line; (6) não disponibilização dos CD-ROMs nos

gabinetes de trabalho (TABELA 6).

Tais colocações comportam interpretações distintas. Por exemplo, a

dificuldade de navegar, tanto por julgar cansativa a leitura, como por eXigir

equipamentos externos, pode estar associada ao desconhecimento de como usar as

bases de dados e as vantagens advindas do uso em CD-ROM, graças às suas

formas variadas de pesquisas e ferramentas, como antes visto, reforçando, mais
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uma vez, a urgência de treinamentos para a equipe da biblioteca e para o público-

alvo. Há, também, dificuldades vinculadas às barreiras culturais. As pessoas ainda

rejeitam mudanças e não lidam muito bem quando têm que enfrentar a interface

eletrônica, pois esta exige iniciativa e disposição para aprender e nem todos querem

"perder" tempo com adaptações e novos aprendizados.

Mesmo assim, é utópico negar a realidade: pesquisas comprovam que ler

na tela do computador é incômodo e, aproximadamente, 25% a 30% mais lento do

que ler em papel (NIELSEN, 2000, apud DIAS, 2002; CRUZ et aI., 2003). No

entanto, diante de tais desvantagens, é preciso rever os benefícios das inovações

tecnológicas, como o CD-ROM. Para tanto, basta imaginar corno seriam o

armazenamento, a utilização e difusão diante do fluxo informacional que caracteriza

a sociedade hodiema, se não existissem tecnologias capazes de alcançar todo esse

universo de informações. É a resposta dada por Crosnier (1997, apud ALVARENGA

1998, p. 37), quando indagado sobre a necessidade de periódicos eletrônicos:

[...] sim; temos necessidade de periódicos eletrônicos para
podermospensara ciência na novaordemmundialde comunicação
[...] Os periódicos eletrônicos não são somente um futuro
tecnológico a que podemos almejar [...] Eles também constituem
peças do jogo de um real debateeconômicoe social.

7.3 Localização de acesso dos títulos analisados

Independente de somente dois títulos estarem disponíveis para uso em

Rede do Tribunal, corno antes mencionado, 16 indivíduos da amostra estudada

(28,57%) referem-se à utilização via Rede do Tribunal, no que diz respeito à

localização de acesso dos periódicos em CD-ROM (questão 9, ANEXO 1).

Posiciona-se, pois, como o índice mais elevado, superando a utilização via

Biblioteca do TRT da 22ª Região (13 ou 23,21%), embora ali estejam todos os sete

títulos explorados, cinco dos quais consultados no sistema monousuário: é preciso

o CD para uso no mícro isolado.

É uma resposta esperada, pois, como enfocado antes, a vontade de

economizar tempo é comum entre os usuários, em geral, e, sobretudo, no caso

dos pesquisados, em virtude do tipo de atividade que desenvolvem. Por exemplo,
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os trabalhos processuais exigem informações de fácil acesso, sem que necessitem

se deslocar até a biblioteca, o que implica dispêndio de tempo e esforço físico.

A justificativa é óbvia: a Rede do Tribunal permite o acesso a um número bem

maior de pessoas, embora Cruz et aI. (2003) chamem a atenção para o fato de o uso

fora da biblioteca dificultar a avaliação do custo x benefício de um título. A avaliação

mais precisa demanda acompanhar, sistematicamente, o uso da coleção, o número

de acesso por título, o nível de aceitação do CO-ROM como novo suporte, e até

mesmo observações acerca dos hábitos de consulta de cada pesquisador.

Finalmente, tão-somente para melhor fundamentar as comparações ora

descritas, o QUADRO 6 expõe a freqüência de uso do CD-ROM dentro da Biblioteca

do TRT da 22ª Região, dos sete títulos, durante o período analisado de 2000-2002.

QUADRO 6
FREQÜÊNCIA DE USO DO CD-ROM NA BIBLIOTECA DO TRT DA 22! REGIÃO

2000-2002

Titulo do periódic;o
Decisório Trabalhista
Revista do Direito Trabalhista
Revista Jurídica: Consulex
Revista Jurídica
Síntese Trabalhista
Revista dos Tribunais
Diário Oficial Informatizado

FONTE: Biblioteca do TRT da 22-ª Região

2002 2001
3
4 16
5 3
12 18

139 19
10 11
36 48

2002
2
12
9
25
18
14
32

Continuando, o índice de uso em residência por sete entrevistados (12,50%)

pressupõe que são profissionais preocupados com a atualização profissional e

investem em material informacional, haja vista que tal percentual é superior ao

concernente à localização de acesso dos periódicos em CO-ROM pela Internet

(10,71%).

Outros, totalizando oito (17,88%) unidades amostrais, marcam mais de uma

opção, indicando que o acesso pode ocorrer por intermédio de dois ou até três

localizações: três (5,36%) acessam via Biblioteca do TRT da 22ª Região e Internet

e o mesmo número.,-Bede do Tribunal mais Internet; um (1,79%) acessa via

Biblioteca do TRT da 22ª Região, Rede do Tribunal e por assinatura; um outro, via

Rede do Tribunal e por assinatura; mais um via Rede do Tribunal e Internet um via

Biblioteca do TRT da 22ª Região e setor de trabalho, acrescentando-se que

o setor de trabalho, isoladamente, conquista 10,71%.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De conformidade com os objetivos enunciados na etapa introdutória, as

inferências resultantes dos dados obtidos ao longo da pesquisa, são enunciados a

seguir, com a observação genérica de que os suportes eletrônicos e em CO-ROM,

especificamente, ainda encontram no material impresso um forte concorrente, por

questões diversificadas, abordadas no decorrer da monografia.

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS

Em termos genéricos, os sujeitos da pesquisa apresentam o seguinte perfil:

prevalência do sexo masculino com 60,71%; da faixa etária entre 30 a 39 anos

(68%); da categoria - servidores, com 53 respondentes (94,64%), dentre o total de

56, três (5,36%). No que se refere à lotação, o acesso à Biblioteca do TRT da 22ª

Região é mais fácil para quem está nos gabinetes e na Secretaria Judiciária, prédio

onde está localizada a referida biblioteca. Finalmente, quanto à formação

profissional, 99,29% dos pesquisados têm formação superior, com significativa

busca pela pós-graduação.

TíTULOS DE PERiÓDICOS - FERRAMENTAS DOS CD-ROMs

No que concerne às FERRAMENTAS dos sete títulos analisados em CO-

ROM, conclui-se que a maioria (cinco deles) - Decisotio Trabalhista, Revista

Jurídica, Síntese Trabalhista, Revista dos Tribunais e Diário Oficiallnformatizado -

oferecem os recursos da lógica booleana, os quais representam ponto positivo, haja

vista que ampliam as chances de o usuário localizar o material pesquisado.

No entanto, no caso do CO na área jurídica, por sua especificidade, pode

ocorrer que a lógica booleana não figure como o meio mais rápido, de tal forma, que,

dentre as ferramentas, há alternativas adotadas pelos títulos, a saber: (1) cinco

títulos - Revista dos Tribunais, Diário Oficiallnformatizado, Revista Jurídica, Síntese

Trabalhista e Revista Jurídica: Consulex - oferecem opção de pesquisa diretamente

via fascículo; (2) quatro - Revista Jurídica, Síntese Trabalhista, Revista dos

Tribunais, Diário Oficial Informatizado - localizam as informações por meio do

sumário; (3) três - Revista Jurídica, Síntese Trabalhista e Revista dos Tribunais -
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dispõem de sistema de busca por vocábulos e verbetes; (4) seis recorrem a

palavras-chave e expressões contidas no texto; (6) três - Revista Jurídica:

Consulex, Revista do Direito Trabalhista e Revista dos Tribunais - oferecem na

busca, distinção entre maiúsculas e minúsculas; (6) títulos - Revista Jurídica,

Síntese Trabalhista e Revista dos Tribunais adotam linguagem natural; (7) o Diário

Oficiallnformatizado usa o thesaurus do Senado Federal. No entanto, somente a

Revista dos Tribunais é a única que oferece via índice geral a indicação dos termos

ou palavras remissivas.

De qualquer forma, é evidente que a diversidade de FERRAMENTAS dos

CD-ROMs compromete a sua possível padronização e representa ponto negativo,

pois, enquanto o pesquisador anseia por acesso fácil e amigável, precisa

reaprender, a cada utilização de uma nova base de dados.

ASPECTOS INTRíNSECOS DOS CD-ROMs - FORMATO DE APRESENTAÇÃO

Porém, quanto ao FORMATO DE APRESENTAÇÃO, seis periódicos

fornecem uma base de dados com interface amigável e fácil uso, propiciando o

manuseio veloz e a rápida absorção por quem operacionaliza as bases. Revista

Jurídica: Consulex, Revista Jurídica, Síntese Trabalhista, Revista dos Tribunais e
Diário Oficial Informatizado dispõem de recursos gráficos, cores, imagens e ícones

representativos, alguns dos quais com semelhanças e características comuns ao

objeto a que se referem. Cinco outros - Revista Jurídica: Consulex, Revista Jurídica,

Síntese Trabalhista, Revista dos Tribunais e Diários Oficiallnformatizado - contêm

recursos ainda considerados inovadores, como o show hint, indicando na tela,

"dicas" e ícones facilitadores de busca, enquanto a janela-flutuante mostra notas

explicativas e bibliográficas. Em nossa visão, a exceção fica por conta do título

Decisório Trabalhista, cuja base de dados está em formato complexo e de difícil

compreensão.

Ainda no que diz respeito ao FORMATO DE APRESENTAÇÃO,

confrontando-se as versões impressa e em CD-ROM, cinco títulos (Revista Jurídica:

Consulex, Revista Jurídica, Síntese Trabalhista, Revista dos Tribunais e Diário

Oficiallnformatizado) mantêm o leiaute de suas seções, em ambos os suportes, com

idêntica apresentação.
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No que tange à análise de CONTEÚDO, como esperado, todos os títulos

analisados contêm informações na área de interesse do TRT da 22ª Região, ligadas

à doutrina, legislação e jurisprudência de Direito Trabalhista e Direito em geral.

Correspondem, portanto, às demandas informacionais do público-alvo do Tribunal,

haja vista que os dois formatos (CD-ROM e impresso) têm conteúdos similares e

tão-somente o Decisorio Trabalhista acrescenta, em sua base, outros dados, de

interesse da Justiça do Trabalho.

Salvo o Diário Oficial, nos demais títulos, o conteúdo é cumulativo, ou seja, o

CD-ROM atual substitui os anteriores. Além do mais, a base de dados dos sete

periódicos não é referencial, mas sim textual. O conteúdo full-text dispensa a compra

do mesmo título em suporte impresso, facilitando o acesso imediato ao documento.

Quanto à periodicidade, a Revista do Direito Trabalhista é a única que

mantém a mesma periodicidade (mensal) entre à versão impressa e em CD-ROM.

As demais divergem em seus intervalos de publicação. No que respeita,

especificamente, à edição do CD-ROM, três são anuais (Revista dos Tribunais e

Revista Jurldica e Revista Jurldica: Consulex); a Slntese Trabalhista e o Diário

Oficial Inforrnatizado são trimestrais; a Revista do Direito Trabalhista, mensal;

Decis6rio Trabalhista publica somente nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.

Sem dúvida, este procedimento tão demorado no processo de edição dos

periódicos acarreta para o usuário indícios de desatualização, e, por conseguinte,

passa a perceber à versão em CD-ROM como mero armazenador de coleções

retroativas. Trata-se, de fato, de "economie" dos editores, no sentido de que buscam

aproveitar tanto quanto possível a capacidade de armazenamento do CD, pois, num

prazo mais curto, não teriam como utilizar o espaço disponível.

ASPECTOS INTRíNSECOS DOS CD-ROMs - GRAU DE INTERATIVIDADE

Confirmando a literatura estudada, todos os títulos, salvo o Decis6rio

Trabalhista, contêm links de hipertextos, visando dinamizar as buscas, numa ação

não linear e bem mais participativa. Ademais, dispõem de tópicos de ajuda ou help.

Alguns, na forma de manuais ou guias impressos, acompanhando o CD. Outros são

verdadeiros manuais ativados por ícones ou opções de menus na barra de

ferramentas e há os que oferecem Iinks de acesso on-Iine.
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Em se tratando de outros recursos de INTERATIVIDADE, cinco periódicos

dispõem de importação de dados, seleção de textos, impressão de dados e a

customização de fonte, cor e tamanho do texto. A interação adequada requer, ainda,

a navegabilidade, usando ícones, títulos em destaque, recursos de cores e menus

da barra de ferramentas, como forma de simplificar a navegação e imprimir maior

funcionalidade ao sistema, agilizando e facilitando. Assim, os títulos - Revista

Jurídica: Consulex, Revista Jurídica, Síntese Trabalhista, Revista dos Tribunais e
Diário Oficial Informatizado - dão ao usuário mais orientações na própria tela, por

meio de ícones e I ou imagens, favorecendo maior usabilidade da base de dados.

PERiÓDICOS MAIS CONSULTADOS POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA

Os respondentes sujeitos da pesquisa indicam, por ORDEM DE

IMPORTÂNCIA, a Síntese Trabalhista (33,93%) corno o número um, dentre os

periódicos mais consultados, seguindo-se a Revista Jurídica: Consulex (23,21%) e o

Decis6rio Trabalhista (14,29%), sem dúvida, por conta, sobretudo do seu conteúdo,

que enfatiza as questões de Direito Trabalhista e Previdenciário, temas de interesse

do público-alvo da pesquisa.

SUPORTES MAIS CONSULTADOS POR TíTULO DE PERiÓDICO

Os dados coletados quanto à prevalência dos SUPORTES MAIS CONSULTADOS

por título de periódico reconhecem o papel dos periódicos impressos em confronto

com as possibilidades tecnológicas que marcam a atualidade (versão on-line e em

CD-ROM), de modo que os índices de maior significância estatística referem-se à

versão impressa.

FERRAMENTAS MAIS UTiliZADAS POR TíTULO DE PERiÓDICO

Em associação com o suporte, dentro das expectativas, os pesquisados

apontam o índice corno a FERRAMENTA prioritária, no caso dos impressos, com

60,71% e a busca por palavra-chave, (33,93% e 46,43%) e a busca booleana í25%

e 17,86%), para os títulos on-Iine e em CD-ROM, respectivamente.

ACESSO AOS CD-ROMs - PRINCIPAIS MOTIVOS DE USO
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Quanto aos MOTIVOS com os quais os 56 pesquisados justificam o USO dos

títulos em CD-ROMs, o item com maior representatividade é a credibilidade dos

editores ª L ou autores, seguido do reconhecimento no meio jurídico. As alternativas

que menos importam para eles, no entanto, variam a tal ponto, que é difícil

determinar, com exatidão, qual a menos relevante. Mesmo assim, as alternativas

com menos citações são: CO-ROM ~squisa por busca booleana, CD-ROM com

ferramentas interativas, CO-ROM com conteúdo full-text, formato gráfico atraente,

pesquisa por palavra-chave e linha editorial.

FATORES (DES)FAVORÁVEIS AO USO DOS PERiÓDICOS EM CD-ROM

Em relação aos fatores favoráveis ao uso dos periódicos em CD-ROM, os

respondentes arrolam como o PONTO POSITIVO MAIS RELEVANTE a agilidade na

localização do conteúdo, com 16 menções (28,57%), seguida dos itens: facilidade de

localização do conteúdo e condensação da coleção, facilitando acesso aos

fascículos, com iguais 17,86%. As DESVANTAGENS mais citadas são, em ordem

seqüencial: demora na publicação do CD-ROM, com coleções acumuladas

(30,36%); alto custo da assinatura (28,57%) e dificuldade de navegar na versão em

CD-ROM, com 16,07%.

lOCALIZAÇÃO DE ACESSO DOS TíTULOS ANALISADOS

A amostra dá preferência a localizar os periódicos em CD-ROM na Rede

do Tribunal (28,57%), superando a utilização via biblioteca (23,21%) e até mesmo

na própria Internet, cujo valor é de 10,71% aquém do percentual atribuído à

localização nas residências, qual seja, 12,50%.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO
ORIENTADORA: Profa. Ora. Maria das Graças Targino
ESPECIALISTA: Maria Creuza de Sales

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS PERiÓDICOS EM DIREITO EDITADOS EM
CD-ROM E IMPRESSOS

Prezado(a) usuário(a),

Você integra a amostra de um projeto que objetiva analisar o uso dos periódicos de
Direito em CD-ROM e impressos disponíveis na Biblioteca do Tribunal Regional do
Trabalho da 22ª Região. Peço que responda, com atenção, o questionário, pois sua
colaboração é imprescindível ao êxito desta pesquisa. A identificação serve apenas
para o controle dos respondentes. Em nenhuma circunstância, sob qualquer
pretexto, será feita menção à identidade dos pesquisados. Por favor, siga as
instruções.

Muito grata!

INSTRUÇÕES
1 Caso o espaço não seja suficiente para responder ou fazer comentários adicionais,
utilize o verso da folha, indicando o número do respectivo item.
2 Não deixe respostas em branco.
3 Por favor, cumpra o prazo de devolução indicado abaixo.

DEVOLVER ATÉ _'_'2004.

A- CARACTERIZAÇÃODO USUÁRIO

1 Nome completo: _

2 Sexo: [ ] masculino [ ] feminino

3 Faixa etária
[ ] menos de 30 anos
[ ] 30 a 39 anos
[ ] 40 a 49 anos
[ ] 50 anos ou mais

4 Categoria:
[ ] magistrado
[ ] servidor

6 Lomção: _
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6 Formação:
[ ] superior completo
[ ] superior incompleto
[ ] pós-graduação strícto sensu completa
[ ] pós-graduação strícto sensu incompleta
[ ] pós-graduação lato sensu completa
[ ] pós-graduação lato sensu incompleta

B- USO DE PERiÓDICOS

7.1 Abaixo, estão os únicos sete periódicos de Direito que o TRT da 22ª Região
dispõe em CD-ROM e impressos. Então, identifique por ordem de importância
aquele que você consulta.

(Considere o número 1 o mais importante).

7.2 Agora, assinale com um X o suporte que você mais utilize para cada título (só
um X para cada periódico):

N° Título do periódico impresso on-line CD-ROM

Decisório Trabalhista

Revista do Direito Trabalhista

Revista Jurídica: Consulex

Revista Jurídica

Síntese Trabalhista

Revista dos Tribunais

Diário Oficial Informatizado
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8.1 Considere os periódicos relacionados acima e indique, para aquele(s) que
você consulta, os principais motivos de uso (assinalar mais de uma opção, se for o
caso). Ex.: [2]; [ 4 ]; [ 5 ]; [ ]; [ ]; [ ] linha editorial. Isto é, em sua percepção, os periódicos de
nOs2, 4 e 5 são consultados face à linha editorial:

[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] credibilidade dos editores/autores
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] prestígio do periódico! ou editora
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] reconhecimento no meio jurídico
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] nível de atualização e impacto
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] linha editorial
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] formato gráfico atraente
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] acesso on-line
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] apresentação do conteúdo
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] CD-ROM com rapidez de informações
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] CD-ROM pesquisando por palavra-chave
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] CD-ROM pesquisando por (busca booleana)*
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] CD-ROM com ferramentas interativas
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] CO-ROM com conteúdo full-text
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] facilidade de acesso à versão impressa
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] regularidade de publicação
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] periodicidade
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] especificidade de matéria
[ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ]; [ ] [ ] outro(s). Indique: _

8.2 Considere o(s) suporte(s) de acesso dos periódicos identificados na questão
7.2. Marque com o número correspondente: [1]- impresso; [2]- on-line; [3]- CO-
ROM, identificando no suporte as ferramentas de pesquisa que você utiliza com
maior freqüência para acesso ao conteúdo dos periódicos de Direito. (Assinalar mais
de uma opção, se for o caso):

[ ]; [ ]; [ ] índice (no caso do impresso, on-line, CD-ROM)
[ ]; [ ]; [ ] sumário (no caso do impresso, on-line, CD-ROM)
[ ]; [ ]; [ ] busca por palavra-chave (no caso, on-line, CD-ROM)
[ ]; [ ]; [ ] (busca booleana)* (no caso, on-line, CD-ROM)
[ ]; [ ]; [ ] hipertexto (no caso, on-line, CD-ROM)
[ ]; [ ]; [ ] busca direta pela escolha do fascículo (no caso do impresso)
[ ], [ ], [ ] outro(s). Indique _

*consiste no uso de duas ou mais palavras relacionados por um operador lógico tal como ena (e), or (ou), not (menos) que
servem para combinar vários termos numa mesma pesquisa. Ex.: autor e titulo; autor e assuntos.
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CONSIDERE PARA AS QUESTÕES 9,10 E 11, OS PERiÓDICOS INDICADOS NA
QUESTÃO 7.2.

9 Marque um X o fator considerado favorável para uso de periódicos de Direito em
CD-ROM.

[ ] facilidade de acesso
[ ] formato de apresentação
[ ] facilidade de localização do conteúdo
[ ] agilidade na localização do conteúdo
[ ] interatividade
[ ] condensação da coleção, facilitando o acesso a todos os fascículos
[ ] outro(s). Indique: _

10 Marque um X o fator considerado desfavorável para uso de periódicos de Direito
emCD-ROM:

] Dificuldade de navegar na versão em CD-ROM
] alto custo da assinatura
] velocidade de publicação
] demora na publicação do CD-ROM, quando se publica coleções acumuladas
] outro(s). Indique: _

11 Assinale o lugar de acesso a estes periódicos:

] Biblioteca do Tribunal
] Rede do Tribunal
] redes eletrônicas de informação (Internet, por exemplo)
] outro. Indique: _

12 Comente livremente sobre o uso do periódico de Direito em CD-ROM.
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