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RESUMO

Apresenta a importância do bibliotecário ter conhecimento sobre as estratégias de busca e a

necessidade de ter uma disciplina que aborde essa temática no curso de Biblioteconomia da

UFC. Trata-se de uma pesquisa exploratória que visa estudar a percepção que os egressos do

Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm em relação ao

domínio teórico e técnico da recuperação da informação para o exercício de suas atividades

junto às unidades de informação.Aborda como método o estruturalista, permitindo estudar os

fatos em si mesmos e em relação com o conjunto. A pesquisa foi realizada junto às unidades

de informação localizadas em Fortaleza-CE. Para a coleta dos dados utilizamos o questionário

com questões abertas e fechadas. Entendendo que nossa abordagem de pesquisa contempla os

aspectos qualitativos e quantitativos. Pretende-se com o presente trabalho despertar nos

educadores, bibliotecários e nos estudantes de biblioteconomia, a importância da recuperação

da informação e do estudo das estratégias de busca na educação continuada para a vida

profissional.

Palavras - Chave: Recuperação de informação, estratégias de busca, Biblioteconomia-UFC



ABSTRACT

It presents the importance of the librarian to have knowledge on the search strategies and the

necessity to have one disciplines that it approaches this thematic one in the course of

Biblioteconomia of the UFC. One is about a exploratória research that it aims at to study the

perception that the egresses of the Course of Biblioteconomia of the Federal University of

Ceará (UFC) have in relation to the theoretical domain and technician of the recovery of the

information for the exercise of its activities next to the units of information. The estruturalista

approaches as method, allowing to study the same facts in itself and relation with the set. The

research was carried through next to the located units of information in Fortaleza-CE. For the

collection of the data we use the questionnaire with open and closed questions. Understanding

that our boarding of research contemplates the qualitative and quantitative aspects. It is

intended with the present work to awake in the educators, librarians and in the students of

biblioteconomia, the importance of the recovery of the information and the study of the

strategies of search in the education continued for the professionallife.

Keywords: Information Retrieval. Strategies of Search, Biblioteconomia-UFC
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INTRODUÇÃO

1.1 Problemática

"Estamos vivendo mais um dos intervalos da
história, onde a característica principal é a
transformação da nossa cultura material pelos
mecanismos de um novo paradigma tecnolôgico
que se organiza em torno da tecnologia da
informação ".
(CASTELLS,1999, p. 49)

A epigrafe que abre esta introdução enuncia as transformações

experimentadas pela sociedade contemporânea, principalmente a partir do final do século

XX, com a massificação das chamadas tecnologias da informação e da comunicação

(TICs) que,têm provocado profundas mudanças em todos os setores da sociedade. Nada

deixou de ser afetado por elas, desde os setores mais modernos da indústria até o setor

agrícola e a vida pessoal do ser humano. De todas as mudanças que ocorreram na

sociedade as tecnológicas foram as que mais afetaram o homem uma vez que alteraram

seus métodos de trabalho, as relações sócio-culturais, o acesso à informação e ao

conhecimento, dentre outras coisas.

A chegada do computador trouxe muitas mudanças de paradigmas. Um

deles caracteriza-se como sendo o da passagem da Era Industrial para a Era da Informação

cuja base estrutural e econômica se estrutura não mais no capital financeiro e na mão de

obra, porém na informação. Assim, a produção e o acesso à informação tornaram-se uma

necessidade vital para a "sobrevivência" de pessoas e de organizações. O uso de meios

eletrônicos, magnéticos e ópticos, tanto como suporte para o registro de informações

quanto para facilitar o acesso a elas, significou um avanço incrível nos processos

tradicionais de tratamento, organização, disseminação e recuperação da informação

utilizada pela Biblioteconomia e mais recentemente pela Ciência da Informação.

Diante deste contexto e em razão de que os sistemas tradicionais de

recuperação da informação já não davam conta de tantos documentos que a cada dia
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cresciam muito mais, Calvin Mooers, na década de 50, propõe outras alternativas e cunha o

conceito de sistema de recuperação da informação (SRI). Na realidade o SRI surgiu para

atender às necessidades específicas dos usuários, permitindo o acesso a informações

relevantes, em meio a um grande volume de documentos disponíveis.

Não apenas a invenção e o uso do computador, mas, sobretudo com o

aparecimento da internet que, desfronteiriza o espaço informacional antes territorializado e

materializado nas bibliotecas ou outras unidades de documentação, deu-se o aumento

incontrolável da produção da literatura técnico-científica, literária, histórica, dentre outras.

Esse fato também contribuiu de forma particular, para aumentar o alcance de acesso

informacional.

Com o surgimento da internet e a popularização do Word Wide Web,

popularmente conhecido por Web, surgem novas outras possibilidades para armazenar e

colocar à disposição da humanidade uma quantidade enorme de informação e de

conhecimentos oferecendo opções de acesso a fontes de informação inimagináveis e, em

qualquer lugar do mundo. Nestes espaços, enquanto metáforas das bibliotecas ou outras

unidades de documentação, os documentos nunca estarão emprestados, fora do lugar, nem

sendo preparados ou restaurados, salvo aqueles que foram efetivamente descartados.

Então, com tanta facilidade para os usuários em geral e os pesquisadores em particular, a

única conseqüência esperada seria mesmo o excesso de possibilidades para se acessar as

informações que fossem capazes de atender as necessidades especificas de usuários, tal

qual acontecem nos antigos espaços. Contudo, enfrentam-se dificuldades para acessar as

informações que seriam pertinentes para satisfazer demandas e necessidades, também

especificas e eficazes por parte dos usuários.

Brascher (2002, p.02) ressalta que as dificuldades do acesso a informação

se deve a diferentes fatores, tais como: "variações nas estruturas e formatos de bases de

dados; diferentes formas de documentos disponibilizados (texto, áudio e vídeo) e

abundância de conteúdos multilíngües nas aplicações da Web. Acrescentamos ainda, a

estes aspectos, a multidisciplinaridade dos conteúdos informacionais disseminados na

rede".

Diante desses fatos, empreendemos uma pesquisa que viesse ao encontro de

nossas inquietações acerca da necessidade de disciplinas que contemplem a área de

recuperação da informação. Neste sentido, indagamos qual é a percepção que os egressos
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do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm em relação ao

domínio teórico e técnico da recuperação da informação para o exercício de suas atividades

junto às unidades de informação? Será que as disciplinas do curso de Biblioteconomia da

UFC que contemplam a recuperação da informação, atendem as exigências de um mercado

cada vez mais competitivo e especializado? A estrutura vigente do curso de

Biblioteconornia da UFC contempla o perfil profissional na perspectiva efetiva do sistema

de recuperação da informação pelo viés tecnológico?

1.2 Justificativa

Enquanto estudante de biblioteconomia, enfrentamos inúmeras dificuldades

para a realização de pesquisas nas bases de dados das bibliotecas e também na internet e no

sistema web. Entendemos que estas dificuldades ocorrem, por várias razões, destacando-se

entre elas a falta de domínio sobre as estratégias de buscas em ambientes eletrônicos,

principalmente com relação ao uso das lógicas booleanas. Durante nossa trajetória,

observamos, ainda, que vários profissionais atuantes no mercado também parecem não

dominar essas estratégias nestes ambientes. Esse fato chamou nossa atenção, pois,

percebemos a necessidade de domínio dessas técnicas, tanto por parte dos alunos como

pelos egressos do curso de Biblioteconomia da UFC.

Outro fator motivacional para a nossa pesquisa, foi o fato de termos visto

em vários cursos de computação disciplinas, pesquisas e monografias tratando do tema

recuperação da informação. Então isto chamou nossa atenção, uma vez que se fala muito

do tema no nosso curso, porém, não temos oportunidades de efetivar práticas

contemplando as estratégias de buscas em sistemas de recuperação da informação.

Nossa preocupação com o avanço das tecnologias de informação nos

centros de informação, a partir da autonomia que as mesmas possibilitam ao usuário, e no

mercado de trabalho do bibliotecário, nos levou a refletir sobre a necessidade de se

aprender as diversas estratégias de buscas, pois com o aumento da quantidade de

documentos disponibilizados na internet e nas páginas web 's, precisamos utilizar técnicas

que nos possibilitem a recuperação de um número suficiente de registros relevantes

conforme a necessidade de informação do usuário, que está cada vez mais exigente.
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Outro fato que nos levou a optar por esse tema, foi à curiosidade em saber

como os bibliotecários egressos do curso de Biblioteconomia da UFC se qualificavam para

trabalhar com as estratégias do SRI, já que o currículo do referido curso não oferece

nenhuma disciplina que venha contemplar efetivamente o tema em lide.

Com a necessidade de colocar a informação ao alcance de todos, quando e

onde for necessário e, aliado ao fato do aumento do volume de publicações em todos os

campos de saberes, o profissional da informação, tomou-se peça chave neste processo para

gerenciar, disseminar e recuperar a informação solicitada com maior eficácia.

Nos últimos anos, a Biblioteconomia vem passando por grandes

transformações de caráter científico e metodológico, ocasionando mudanças na área e

fazendo com que os profissionais sintam a necessidade de se adequarem às novas

exigências que o advento das NTIC' s, aliadas, ainda, às transformações educacionais que

atingem as instâncias de formação profissional em todas as áreas do conhecimento e

também à globalização. Devido a isso, o bibliotecário tanto no seu fazer acadêmico, quanto

no profissional precisa estar atento a essas mudanças sob o risco de se tomar um

profissional obsoleto.

Com a criação dos grandes sistemas de recuperação de informação bem

como em razão da disponibilização on-line dos catálogos de bibliotecas, se faz necessário

ampliar a qualidade das estratégias de buscas de informação. Os novos SRI' s

proporcionam uma vasta gama de pontos de acesso à informação com maior nível de

complexidade, envolvendo vários conceitos na mesma estratégia e permitindo a utilização

de diversos meios de busca.

Esses novos recursos eletrônicos estão trazendo para a nova era da

informação, uma revolução em que o tempo e a qualidade de informação contam muito na

avaliação de sistemas e serviços de busca. Por isso, é urgente que os bibliotecários sejam

capacitados para prestar serviços eficazes de busca e recuperação da informação em

ambientes eletrônicos, os quais demandam estratégias diferentes daquela efetivadas em

espaços tradicionais de informação.

Ao refletir sobre a responsabilidade do profissional da informação na busca

e recuperação em bases de dados, Lucas (1996), argumenta que o bibliotecário não é

apenas um organizador da informação, mas sim, um profissional que atua como um filtro

refinador de informações. Corroborando, Mason (1990 apud RAMOS, 2003, p.18)
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argumenta que "o profissional da informação é todo aquele profissional que concentra seu

conhecimento em informação e tecnologia, objetivando a informação certa, da forma certa

a um custo reduzido".

Para tanto, a preparação do futuro profissional bibliotecário, enquanto

estudante de graduação é de fundamental importância para que ele consiga não apenas

superar as exigências que o mercado lhe impõe, porém, ampliar seus conhecimentos

proporcionando a este profissional um diferencial no tratamento, organização,

disseminação e recuperação de itens informacionais, frente a qualquer outro profissional.

Afinal, como bem afirma Mueller (1989) há uma crise na profissão de bibliotecário, que

vem provocando mudanças curriculares nos cursos de Biblioteconomia, frente a outros

profissionais da informação que também estão atuando principalmente em ambientes de

busca e recuperação da informação no ciberespaço.

1.3 Objetivos:

Em razão dos problemas apresentados em (cf. 1.1), definimos como objetivo

geral, estudar a percepção que os egressos do Curso de Biblioteconomia da Universidade

Federal do Ceará (UFC) têm em relação ao domínio teórico e técnico da recuperação da

informação para o exercício de suas atividades junto às unidades de informação.

Deste objetivo geral decorrem os seguintes objetivos específicos:

a) investigar o domínio que os profissionais egressos do curso de

Biblioteconomia da UFC possuem sobre as técnicas de recuperação da informação pelo

viés tecnológico;

b) investigar o nível de conhecimento que os bibliotecários possuem sobre

as estratégias de busca no processo de recuperação da informação;

c) verificar se o desenho curricular do curso de Biblioteconomia da UFC

contempla algum aspecto teórico e prático da recuperação da informação;

d) analisar a interação bibliotecário versus usuário a partir da introdução das

novas tecnologias da informação e da comunicação em que conceme a recuperação da

informação.
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1.4 Aspectos metodológicos

Metodologicamente, a pesquisa é de cunho exploratório. A pesquisa

bibliográfica e documental foi utilizada para nos aprofundarmos sobre o tema estudado. A

pesquisa foi realizada junto às unidades de informação localizadas em Fortaleza-CE. Para a

coleta dos dados utilizamos o questionário com questões abertas e fechadas. Entendemos

que nossa abordagem de pesquisa contempla os aspectos quali e quantitativos.

Também realizamos uma busca pelo currículo do curso de Biblioteconomia

da UFC, a fim de fazermos um levantamento sobre as disciplina que contemplam a

recuperação da informação em seu desenho curricular.

1.5 Estrutura do trabalho

A estrutura física deste documento está organizada em seis capítulos cujos

conteúdos destacamos a seguir.

No capítulo 1, encontra-se a introdução onde consta o tema, o problema, os

objetivos (geral e específico), a justificativa e a estrutura do trabalho. No capítulo 2, é

apresentada a fundamentação teórica do sistema de recuperação da informação, abordando-

se os aspectos históricos, conceituais, as etapas e as estratégias de buscas.

No capítulo 3, foram tratados os aspectos concementes à formação do

profissional bibliotecário fazendo um resgate histórico do ensino de Biblioteconomia no

Brasil, levando em consideração as principais características e influências sofridas que

norteou o fazer biblioteconômico em nosso país. Também discorremos sobre as novas

realidades do ensino do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará.

Adentrando em uma dimensão mais aplicada, no capítulo 4, procedemos à

apresentação da metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho e, no capítulo 5

são mostrados os resultados da pesquisa bem como a análise e a discussão dos dados

levantados. Finalmente, no capítulo 6 estão apresentadas as considerações finais e as

sugestões de pesquisas futuras.
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DA

INFORMAÇÃO

2.1 Sistemas de Recuperação da Informação

A preocupação com a guarda e preservação do conhecimento registrado em

suportes tradicionais ou modernos tem origem na antiguidade quando se guardavam

acervos culturais da humanidade. Desde a biblioteca de Alexandria até as bibliotecas

monásticas da Idade Média, ficou evidente a necessidade de se desenvolver métodos e

técnicas, que não somente permitissem o controle e conservação das coleções, mas,

também a identificação de cada um de seus exemplares com o objetivo de recuperá-los

corretamente.

Independentemente do tamanho e especialização das bibliotecas elas trazem

embutido em seu conceito o sentido de possibilidades de acesso a informações. Porém, tal

qual ocorre nesta sociedade, isto nem sempre era possível, pois à medida que as coleções

aumentavam as dificuldades de acesso também cresciam junto. Então, a partir da

introdução das tecnologias da informação, foram elaboradas técnicas de tratamento e

organização a fim de que a recuperação da informação se tomasse mais rápida. Dentre

estas se destacam os indexs, os sistemas de classificações, os cabeçalhos de assuntos, os

tesauros, além das técnicas de estratégias de busca e aquelas que definem os perfis de

usuários. Todas estas ferramentas são oriundas das estratégias que as unidades de

informação desenvolveram para recuperar informações e atender de forma mais eficaz as

demandas de seus usuários. Mesmo com todas essas invenções, o conceito de sistema de

recuperação da informação não era enunciado nesses espaços.

Frente ao crescimento destes ambientes tradicionais de manipulação e troca

de informações e das novas tecnologias da informática, outras possibilidades de tratamento

e organização da informação foram desenvolvidas e resultaram no chamado Sistema de

Recuperação de Informação (SRI) 1 ou lnformation Retrieval System (IRS) ou

simplesmente Recuperação da Informação (lnformation Retrieval-IR). A grande missão

1 Ao longo deste trabalho será utilizado tanto o termo recuperação da informação (RI) como sistema de
recuperação da informação
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es sistemas é a representação, a organização, o armazenamento e o acesso a itens de

ormação.

Os sistemas (automatizados ) de recuperação da informação foram

originalmente utilizados para gerenciar a explosão da informação na literatura científica e

para facilitar a vida do usuário para que o mesmo possa encontrar no emaranhado de

Informação aquelas que lhe são úteis, descartando as informações irrelevantes.

Desde seu início a RI tem estado fortemente relacionada ao

desenvolvimento tecnológico, tanto em que concemem as telecomunicações bem como

com a aparição dos primeiros computadores. A RI surge da incapacidade de oferta dos

meios tradicionais existentes, para atender as demandas informacionais frente à explosão

de informação que emergia ao final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria

SARACEVIC, 1999 apud MILANÉS E VELÁSQUEZ, 2006).

Foi em 1951, que Calvin Mooers introduziu e cunhou o termo Information

Retrieval (IR) na literatura de documentação, definindo-o como um sistema que "engloba

os aspectos intelectuais da descrição de informações e suas especificidades para a busca,

além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregadas para o desempenho da

operação". Embora a proposta de Mooers pareça inovadora, na realidade, o sentido de seu

conceito já vinha sendo utilizado na prática dos antigos bibliotecários. Afinal, na

preocupação do campo da biblioteconomia os aspectos de tratamento e recuperação da

informação sempre estiveram presentes. Apesar de que, nestes pouco mais de 50 anos se

produziram mudanças importantes nos suportes e métodos empregados bem como no tipo

e formatos de informação, a essência do significado do termo Recuperação de Informação

permanece invariável.

A partir do conceito de Mooers, outros, ampliados ou resignificados foram

propostos por vários estudiosos do assunto. Para Cendón (2005, p. 62), a recuperação da

informação "consiste na busca de uma coleção de documentos para identificar aqueles que

satisfazem uma determinada necessidade de informação e os sistemas de recuperação da

informação são aqueles sistemas criados para facilitar essa busca".

Saracevic (1999 apud Milanés e Velásquez, 2006), defini a RI como um

espaço que "abarca los aspectos intelectuales de descripción de información y sus

especificaciones para Ia búsqueda, además de cualquier sistema, técnica o instrumento que

se utilice en Ia operación". Corroborando, Lancaster (1994) defende que na atualidade a
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recuperação de informação significa a busca on-line em bases de dados eletrônicos, de

forma interativa e em tempo real. Na mesma linha de pensamento, porém de forma simples

Charles Meadow (2000 apud OLIV ÁN 2002, p.189) se expressa dizendo que "a

recuperação de informação implica encontrar informação desejada num armazém de

informação ou base de dados".

Se acompanharmos a evolução tecnológica e, conseqüentemente os sistemas

de recuperação de informação, nos daremos conta de que eles se desenvolveram de forma

muito rápida, comparativamente às décadas anteriores. Ao longo de mais de cinco décadas,

diversas situações sociais, políticas e econômicas estimularam o desenvolvimento da

recuperação da informação. Porém, a missão fundamental do SRI sempre esteve pautada

em responder às necessidades dos utilizadores e suprimir as dificuldades que se colocavam

na recuperação de informação. Corroborando Monserrate (2005) diz que as tecnologias da

informática "fueram de progresiva e inrnediata aplicación en Ia naciente esfera de Ia

información, especialmente para solucionar Ias preocupaciones dominantes en ese lapso de

explosión documental, sobre como localizar y buscar información puntualmente".

Os sistemas de recuperação da informação são constituídos por vários

"subsistemas, que interagem entre si, com o objetivo de aperfeiçoar o uso da informação

registrada. A esses sistemas atribuem-se o tratamento técnico da massa de informações

registradas e a recuperação de informações relevantes, para o usuário". (WIKIPÉDIA,

2005). Assim, qualquer mudança no comportamento de um dos componentes desse

sistema, acaba afetando o comportamento do sistema como todo. A figura 1 ilustra como

um SRI pode ser estruturado.
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Figura 1 - Componentes de um sistema de recuperação de informação (SRI)
Fonte: Cardoso (2003)

Conforme o que está exposto nesta figura, observamos que, na realidade, os

componentes do sistema de recuperação incluem documentos, necessidades do usuário,

gera a consulta formulada, e finalmente o processo de recuperação que, a partir das

estruturas de dados e da consulta formulada, recupera uma lista de documentos

considerados relevantes. Corroborando, Cesarino (1985, p. 158), argumenta que os SRI's

podem ser estudados como "um conjunto de operações consecutivas, executadas para

localizar uma informação necessária ou documentos que a contenham, com a recuperação

subseqüente desses documentos".

Rowley (1994) argumenta que, geralmente, os SRI's são compreendidos

como sendo constituídos por três etapas: a indexação, o armazenamento e a recuperação da

informação. Neste trabalho abordaremos a recuperação da informação. Entretanto, não se

pode apenas considerar tais aspectos, pois um SRI possui vários elementos inter-

relacionados, quais sejam, selecionam e coletam (entrada), manipulam, armazenam

(processamento), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo

de feedback a fim de avaliar seus resultados. Nesse processo, a entrada tanto diz respeito

ao documento em si mesmo, como a demanda de informação feita pelo usuário. O

processamento concerne às ações que irão transformar essas entradas em saídas, a saída é o
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documento ou a informação requisitada e, o feedback, é o retomo ou a avaliação dada

sobre os serviços oferecidos pelo sistema. A figura 2, sintetiza muito bem as principais

funções técnicas dos SRI' s.

• n •• __ "_·_ .},

ENTRADA
CONJUNTO DE
DOCUMENTOS

•
INDEXAÇÃO

.:
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documentos
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PREPARAÇÃO DAS
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BUSCA

"

Figura 2 - Principais funções desempenhadas nos SRI's
Fonte: Cesarino (1985)

Um sistema de recuperação de informações deve buscar boa relação entre os

índices de revocação2 e precisão3, para oferecer, em resposta à determinada consulta,

referências ao maior número possível de documentos relevantes, ordenados por critérios

que meçam esta relevância, e o menor número possível de documentos pouco ou não

relevantes, de acordo com as necessidades de informação dos usuários. A figura 3 descreve

o processo de recuperação de informações em sistemas e enfatiza o processo da forma em

que é realizado nos sistemas automatizados.

2 Razão do número de documentos atinentes recuperados sobre o total de documentos atinentes disponíveis
na base de dados. A revocação mede o sucesso do SRI em recuperar documentos pertinentes.
3 Razão do número de documentos atinentes recuperados sobre o total de documentos recuperados. A
precisão mede o sucesso do SRI em não recuperar documentos que não sejam relevantes de acordo com a
necessidade de informação.
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Figura 3 - O processo de recuperação de informação
Fonte: Souza (2006, p.l64).

Essa figura explícita as atividades de representação (operações no texto,

indexação e criação do índice); armazenamento e gestão (dos documentos presentes no

acervo do banco de dados de textos e do índice), e a recuperação, que se inicia através da

análise da necessidade do usuário e redunda na apresentação de um conjunto ordenado de

documentos, possivelmente permitindo ao usuário feedback sobre os documentos

apresentados. A representação dos documentos é necessária, pois a busca na totalidade dos

termos presentes geraria alta revocação e baixa precisão. E a qualidade desta representação

- problema central na recuperação - é que garante boas taxas de precisão e revocação

(SOUZA, 2006).

Portanto, podemos dizer que essencialmente a recuperação de informação é

um processo no qual se realizam uma série de atividades orientadas a procurar e encontrar

informação relevante que ajude a satisfazer as necessidades informacionais dos usuários.

Pois, o usuário de um sistema de recuperação de informação geralmente está interessado

em recuperar informação sobre um determinado assunto e não em recuperar dados que

satisfaçam somente sua expressão de busca. De acordo com Ferneda (2003, p. 15), "essa

característica é o que diferencia os Sistemas de Recuperação de Informação dos Sistemas

de Bancos de Dados".
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Os sistemas de banco de dados têm por objetivo a recuperação de todos os

itens que satisfazem às condições formuladas através de uma expressão de busca. Já em

um sistema de recuperação de informação essa precisão não é tão estrita. A principal razão

para esta diferença está na natureza dos objetos tratados por estes dois tipos de sistema. Os

istemas de recuperação de informação lidam com textos e herdam toda a problemática

inerente ao tratamento da linguagem natural, portanto, são afetados pela subjetividade

inerente ao ser humano. O sistema de banco de dados organiza itens de dados, que têm

uma estrutura e uma semântica bem definidas (FERNEDA, 2003). Segundo Cendón

2003), normalmente os SRI lidam com documentos que contém texto e esse é o grande

problema, pelo fato de se defrontar com a ambigüidade da palavra na recuperação da

informação.

Ao longo de seu desenvolvimento o campo da RI tem sido influenciados por

dois paradigmas ou tendências em suas práticas, concepções e investigações, os

denominados: enfoque centrado nos sistemas e o enfoque centrado nos usuários.

Na visão centrada no sistema ou computador, "o problema consiste

principalmente em construir índices eficientes, processar consultas de usuários com o

melhor desempenho possível, e desenvolver algoritmos de ordenação que possam trazer

qualidade à resposta do usuário" (CARDOSO, 2003, p. 5). Desta forma a RI se reduz a

uma atividade muito simples, onde se observam situações, como quando a solicitação de

informação do usuário não corresponde com a listagem de documentos, nesses casos se

realiza uma análise pelo próprio sistema. Neste sentido, ambas as entidades, usuário e

sistema, são vistas como unidades independentes. (Figura 4).

Unidade
indenendente

Unidade
independente

Consulta

•
•

Resposta

Figura 4 - Recuperação da informação no enfoque centrado no sistema
Fonte: Milanês e Velásquez (2006)
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Na visão centrada no usuário, "o problema principalmente consiste no

do da conduta do usuário, no entendimento de suas principais necessidades, e em como

este entendimento afeta a organização e as operações do SRI" (CARDOSO, 2003, p.5).

Este enfoque inclui o usuário como um elemento a mais do SRI e ao incluir a este,

corpora também ao meio do mesmo. (Figura 5).

Unidade
independente

Unidade
independente

Consulta

• UsuárioSRI

•
Resnosta

o SRl se interessa pelos processos cognitivos que se dão ao interior do usuário

Figura 5 - Recuperação da informação no enfoque centrado no usuário
Fonte: Milanês e Velásquez (2006)

À luz deste modelo o SRI parece ser mais efetivo e eficiente, se a

informação for previamente contida neles e organizada conforme as exigências e

características de seus usuários. Isto se traduz na seleção de informações, que por

determinadas características possam resultar de importância para a satisfação das

demandas informativas dos usuários. Sob este postulado de atender os usuários do SRI

como missão prioritária, deve-se processar e representar a informação estudando os

processos cognitivos destes, o qual contribui para humanizar o sistema de informação.

Os sistemas de recuperação de informação devem representar o conteúdo

dos documentos do corpus e apresentá-l os ao usuário de uma maneira que lhe permita uma

rápida seleção dos itens que satisfazem total ou parcialmente à sua necessidade de

informação, formalizada através da uma expressão de busca. (FERNEDA, 2003, p. 15)

A necessidade de informação do usuário é representada através de sua

expressão de busca, que pode ser especificada em linguagem natural ou através de uma

linguagem artificial. Muitas vezes a dificuldade do usuário está em dizer, através de uma

expressão de busca, as palavras ou expressões que foram usadas para representar os
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documentos que irão satisfazer sua necessidade (FERNEDA, 2003). As estratégias que

podem ou devem ser utilizadas na formulação de buscas serão abordas a seguir.

2.2 As Estratégias de Busca

Objetivando situar o presente estudo no contexto da recuperação da

informação, alguns conceitos fundamentais são apresentados para o entendimento da

questão relacionada com o processo das estratégias de busca. Neste sentido, discorremos

sobre os dois termos: estratégia e busca.

De acordo com Lopes (2002, p.61), encontramos o termo estratégia corno

sendo a "1) arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios

e/ou aviões, visando a alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis

a futuras ações táticas sobre determinados objetivos; 2) arte militar de escolher onde,

quando e com que travar um combate ou uma batalha; 3) arte de aplicar os meios

disponíveis com vista à consecução de objetivos específicos".

Em relação ao conceito de busca, Lopes (2002, p.61) defini corno "1) ato ou

efeito de buscar; 2) procura com o fim de encontrar alguma coisa; 3) investigação

cuidadosa: pesquisa, exame; 4) procura minuciosa: revista, exame; 5) movimento íntimo

para alcançar um fim".

A partir desses conceitos, podemos dizer que, para alcançar a resposta

desejada pelo usuário de informação, faz-se necessário executar operações, ora

restringindo os resultados alcançados, ora ampliando-os para a obtenção de informações

mais relevantes, conforme a demanda do pedido de busca.

No âmbito da recuperação da informação, Lopes (2002, p.61) afirma que "a

estratégia de busca pode ser definida corno urna técnica ou conjunto de regras para tomar

possível o encontro entre uma pergunta formulada e a informação armazenada em urna

base de dados". Corroborando, Cendón (2005, p.64) defini a "estratégia de busca corno um

plano que serve para encontrar a informação desejada em que várias expressões de busca

podem ser utilizadas". Para Rowley (1994, p.129), a estratégia de busca é percebida corno

"um conjunto de decisões tornadas e procedimentos adotados durante urna busca" e afirma

que "o objetivo das estratégias de busca é recuperar um número suficiente de registros

relevantes; evitar que sejam recuperados registros irrelevantes; recuperar um número

excessivo de registros; recuperar um número insignificante de registros".
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No centro desse processo de estratégia, encontramos a função de busca. E

como diz Ferneda (2003, p.I8), "essa função compara as representações dos documentos

com a expressão de busca dos usuários e recupera os itens que supostamente fornecem a

informação que o usuário procura". A autora diz ainda que, muitas vezes algumas pessoas

que fazem as buscas são mais metódicas do que outras, mesmo assim o fato de um termo

utilizado na expressão de busca aparecer na representação de um documento não significa

que o documento seja relevante para a necessidade daquele usuário. Isso ocorre devido a

alguns fatores, tais como: a busca provavelmente conter mais do que um termo e, portanto,

a recuperação de um documento deve considerar a totalidade dos termos de busca; quando

o termo presente na representação de um documento estiver em um contexto que não é

apropriado à necessidade do usuário; e quando um documento, mesmo que fortemente

relacionado com uma busca, não ser relevante para o usuário, simplesmente por ser muito

antigo ou por já ter sido recuperado anteriormente pelo mesmo.

Em um sistema de informação, o usuário precisa traduzir a sua necessidade

em uma expressão de busca através de uma linguagem fornecida pelo sistema. Essa

expressão de busca é composta de um conjunto de palavras que tentam exprimir a

semântica da necessidade de informação do usuário. A subjetividade nesse processo de

recuperação de informação faz com que muita da responsabilidade de sua eficácia seja

transferida para o usuário.

As reflexões de Lopes (2002) ressaltam, ainda que esses sistemas

possibilitam o planejamento de estratégias de busca com maior nível de complexidade

envolvendo vários conceitos na mesma estratégia, permitindo a utilização de busca de

termos da linguagem natural e os termos específicos de linguagens controladas. Em

síntese, podemos dizer que nessas expressões de busca o sistema compara as

representações dos documentos com as perguntas dos usuários. E após esse processo, o

sistema apresenta os documentos recuperados ao usuário, onde este estará julgando sua

relevância de acordo com a sua necessidade de informação.

A eficiência de um sistema de recuperação de informação está diretamente

ligada ao modelo que o usuário utiliza. Um modelo, por sua vez, influencia diretamente no

modo de operação do sistema. Eles têm como objetivo, facilitar o processo de comparação entre

uma consulta determinada e um conjunto de textos sobre os que se realiza a consulta, para isto
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define diferentes formas de representar os documentos e estão pensados unicamente para

documentos de conteúdo textual.

Os modelos de recuperação se dividem em modelos clássicos e modelos

estruturados. Nos modelos clássicos, cada documento é descrito por um conjunto de

palavras-chave representativas - também chamadas de termos de indexação - que busca

representar o assunto do documento e sumarizar seu conteúdo de forma significativa. Nos

modelos estruturados, pode-se especificar, além das palavras-chave, algumas informações

acerca da estrutura do texto (como seções a serem pesquisadas, fontes de letras,

proximidade das palavras, entre outras informações. ).(SOUZA, 2006, p.166)

Os modelos clássicos de recuperação são três: booleano, vetorial e

probabilístico. E estes se dividem em: booleano estendido, lógica fuzzy, vetorial

generalizado, redes neurais, indexação semântica latente, redes de crença e redes de

inferência. Os modelos estruturados são mais avançados e tem sido propostos ao longo dos

anos, dentre estes, Souza (2006) destaca as listas não sobrepostas e os nós próximos.

No presente trabalho, serão abordados de forma geral apenas os modelos

clássicos de estratégias de busca para a recuperação de informação, apresentaremos a

seguir suas definições, funções e principais características.

Segundo Kuramoto (2002 apud Baeza- Yates & Ribeiro-Neto, 1999), "a

grande vantagem desse modelo é a clareza do seu formalismo e a sua simplicidade". No

entanto, os resultados obtidos utilizando esse modelo são dotados de pouca precisão.

2.2.1 Modelo Booleano

O modelo booleano é um modelo simples baseado na teoria de conjuntos e

foi desenvolvido pelo matemático Boole. As consultas se introduzem como se fossem

expressões booleanas, o que as dota de significado preciso. Devido a sua simplicidade, este

modelo foi o mais usado no passado e, ainda o são hoje.

A idéia principal deste modelo é que uma palavra-chave pode estar ausente

ou presente num documento e por tanto serão relevantes, somente aqueles documentos que

contenham as palavras-chave especificadas na consulta. Ao considerar presentes ou

ausentes às palavras-chave nos documentos, os pesos delas sempre serão binários (0,1). As

consultas estarão compostas por palavras unidas por conectores booleanos (not, and, or).
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Este enfoque supõe uma grande desvantagem frente a outros modelos,

porque com o modelo booleano não se identificarão documentos que poderiam ser

relevantes apesar de que não encaixem a perfeição com a consulta. Por exemplo, se

introduzirmos uma consulta formada por cinco termos unidos com AND, só se recuperarão

os documentos nos quais apareçam os cinco termos, e se introduzimos uma consulta que

conste só um termo, se recuperarão unicamente os documentos que contenham esse termo

e não aqueles que contenham outros termos com um significado igualou muito

aproximados à da consulta. Além disso, quando houver muitos documentos que encaixem

com a consulta, não existe uma estratégia para se decidir qual deles é o mais relevantes e,

portanto, não pode realizar nenhum tipo de ordenação com eles para apresentar-se ao

usuário.

Segundo Cardoso (2003, p. 3), os principais problemas do modelo booleano

são a ausência de ordem na resposta, e as respostas podem ser nulas ou muito grandes. As

vantagens desse modelo são a facilidade de implementação, e a expressividade completa

das expressões.

2.2.2 Modelo Vetorial

o modelo de espaço vetorial, ou simplesmente modelo vetorial, representa

documentos e consultas como vetores de termos. Os termos são ocorrências únicas nos

documentos. Esse modelo foi desenvolvido por Gerard Salton (1971), para ser utilizado

num SRI chamado SMART.

Segundo Sánchez (2006), o modelo vetorial considera que o uso de pesos

binários é uma grande limitação e introduz o uso de pesos que podem tomar uma maior

relevância de valores, possibilitando a coincidência parcial entre documentos e consultas.

Assim, as consultas e os documentos têm atribuído um peso para cada uma das palavras-

chave da coleção. Estes pesos se usam para calcular o grau de similaridade entre cada

documento. Neste modelo a relação existente entre documentos e palavras-chave e a

análoga entre consulta e palavras-chave, representam-se mediante vetores, cujos

componentes são os pesos dos termos chave na entidade à que corresponde o vetor. Assim

se define um vetor para representar cada documento e consulta armazenado no sistema e as

consultas que possam fazer os usuários. Usa-se o grau de similaridade calculado para
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ordenar de forma decrescente os documentos que o sistema devolve ao usuário, em forma

de classificação (ranking).

Diferentemente do modelo booleano, o modelo vetorial utiliza pesos tanto

para os termos de indexação quanto para os termos da expressão de busca. Esta

característica permite o cálculo de um valor numérico que representa a relevância de cada

documento em relação à busca.

De acordo com Femeda (2003, p.31) "uma característica do modelo vetorial

é que os termos de indexação são independentes, isto é, não são considerados os

relacionamentos existentes entre eles". Embora alguns autores apontem essa característica

como uma desvantagem, segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 30), "não há

evidências conclusivas que apontem que tais dependências afetam significativamente o

desempenho de um sistema de recuperação de informação". A limitação deste modelo é o

fato de "não permitir a formulação de buscas booleanas, o que restringe consideravelmente

sua flexibilidade".

Para Cardoso (2003, p.3) "as principais vantagens do modelo vetorial são a

sua simplicidade, a facilidade que ele provê de se computar similaridades com eficiência e

o fato de que o modelo se comporta bem com coleções genéricas. Já as desvantagens são: a

ausência de ortogonalidade entre os termos, implicando em relacionar termos que não tem

nada em comum; ser um modelo generalizado; falta de termo de consulta em documento

relevante".

2.2.3 Modelo Probabilístico

No modelo probabilístico a base principal de seu funcionamento é o cálculo

da probabilidade de um documento de ser relevante a uma pergunta dada, dentro da

recuperação probabilística. Aqui, é utilizada a recuperação probabilística de independência

de termos binários onde no qual a probabilidade dos termos é independente (um termo é

independente dos outros) e os pesos atribuídos aos termos são binários (CARDOSO,

2003).

A equiparação probabilística se baseia no fato de que nos dados de um

documento e uma pergunta, é possível calcular a probabilidade de que esse documento seja

relevante para essa pergunta.
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Ferneda (2003) argumenta que na matemática, a teoria das probabilidades

estuda os experimentos aleatórios que, repetidos em condições idênticas, podem apresentar

resultados diferentes e imprevisíveis. Isso ocorre, por exemplo, quando se observa a face

superior de um dado após o seu lançamento ou quando se verifica o naipe de uma carta

retirada de um baralho. Por apresentarem resultados imprevisíveis, é possível apenas

estimar a possibilidade ou a chance de um determinado evento ocorrer.

Numerosos experimentos demonstram que os procedimentos do modelo de

recuperação probabilística obtêm bons resultados. De qualquer forma, os resultados não

são melhores do que os obtidos no modelo booleano e no vetorial. Possivelmente no novo

contexto da recuperação a texto completo de bases de dados heterogêneas em Internet,

complique o suficiente a recuperação como para que as técnicas de recuperação

probabilística se utilizem mais (BRONCANO, 2004).

Segundo Cardoso (2003), o modelo probabilístico é baseado no princípio

probabilístico de ordenação (Probability Ranking Principie). Este princípio se apóia na

hipótese de que a relevância de um documento para uma determinada consulta é

independente de outros documentos e determina que

se a resposta de um sistema de recuperação de referência a cada requisição, é
uma ordem de documentos classificada de forma decrescente pela probabilidade
de relevância para o usuário que submeteu a requisição, onde as probabilidades
são estimadas com a melhor precisão com base nos dados disponíveis, então a
efetividade geral do sistema para o seu usuário será a melhor que pode ser obtida
com base naqueles dados.(CARDOSO, 2003, p. 3)

Neste modelo, os termos indexados dos documentos e das consultas não

possuem pesos pré-definidos. A ordenação dos documentos é calculada pesando

dinamicamente os termos da consulta relativamente aos documentos.

De acordo com Cardoso (2003, p.4), a vantagem deste modelo é tanto o

bom desempenho prático, como "o princípio probabilístico de ordenação, que ao ser

garantido, leva a um comportamento ótimo do método. Entretanto, a desvantagem é que

este comportamento depende da precisão das estimativas de probabilidade. Além disso, o

método não explora a freqüência do termo no documento e ignora o problema de filtragem

de informação".
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2.3 O Profissional da Informação e as Estratégias de Busca

A informação é, neste final de século, um dos fatores de maior importância

para o fortalecimento das relações entre os seres humanos, perpassando todas as atividades

pessoais, intelectuais e comerciais. Dominar os instrumentos de acesso e recuperação da

informação é condição necessária para o progresso em qualquer área do conhecimento. A

diversidade de suportes (papel, disquetes, CD-ROMs etc.), de formatos (textual, visual,

sonoro, auditivo etc.) e de tipos de materiais informacionais (livros, periódicos, discos,

filmes, patentes etc.), bem como a complexidade das demandas informacionais dos vários

segmentos da sociedade exige um profissional com formação multi e interdisciplinar - o

administrador da informação ou o bibliotecário, como é conhecido tradicionalmente.

Assim, integrado ao universo de profissionais da informação, cabe ao bibliotecário

responder pelo planejamento, implementação e gerenciamento de sistemas informacionais.

Antigamente, o bibliotecário era caracterizado por realizar atividades

técnicas tais como seleção, aquisição, catalogação, classificação e difusão de informação,

trabalhando principalmente com material em formato impresso. Por sua formação técnica,

distinguiu-se mais pela função de conservar a coleção do que a de difundi-Ia, já que se

centra mais no processamento técnico da documentação, deixando em segundo plano o

atendimento ao usuário.

Novos mercados profissionais surgem. Se antes a atividade do bibliotecário
podia ficar restrita aos limites fisicos de uma biblioteca e de uma coleção, agora
o uso difundido da tecnologia a serviço da informação transpõe barreiras fisicas e
institucionais (GUIMARÃES 1994, p. 3).

Na atualidade o perfil do profissional bibliotecário evoluiu em consonância

com o desenvolvimento científico-técnico da sociedade, sua "imagem" se transformou,

agora é um profissional da informação, e seu nome toma diferentes denominações: gestor

de informação, recuperador de informação, engenheiro de informação e mediador de

informação entre outras acepções. Os perfis profissionais dos trabalhadores da informação

tendem a diversificar-se cada dia mais, devido ao aumento e variedade de meIOS

tecnológicos e às novas demandas das organizações e a sociedade. (SOUZA, 2001)

Para Targino (2000, p. 66) é importante que, o profissional da informação,

"não perca de vista a sua característica primordial de responsável pelo ciclo documentário

e informacional privilegiando a busca e o acesso a fontes de informação onde quer que
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estejam", suprir as necessidades infonnacionais de indivíduos e coletividades. Na mesma

linha de pensamento, Wonnell (1999, p. 7) afirma que o principal papel do bibliotecário

tem sido sempre o de "guiar e aconselhar usuários nas suas buscas por informação.

Qualquer que seja o nível das tecnologias disponíveis na área de Biblioteconomia e

Ciência da Informação, o trabalho do bibliotecário tem sido mediar provedores, sistemas e

usuários da informação". Portanto, toma-se urgente para o bibliotecário do século XXI

encarar a questão do avanço tecnológico. Lucas (1996), diz que o bibliotecário não é

apenas um organizador da informação, mas sim, atua como um filtro refinador de

informações.

Nos últimos anos, a Biblioteconomia vem passando por grandes

transformações de caráter científico e metodológico, ocasionando mudanças na área e

fazendo com que os profissionais sintam a necessidade de se adequarem às novas

exigências que o advento da globalização trouxe, aliadas às transformações educacionais

que atingem as instâncias de formação profissional em todas as áreas do conhecimento.

A partir das considerações apresentadas anteriormente, tratamos no próximo

capítulo, os aspectos concementes à formação do profissional bibliotecário fazendo um

resgate histórico do ensino de Biblioteconomia no Brasil, considerando as principais

características e influências sofridas e que norteou o fazer biblioteconômico em nosso país

em geral e particularmente no curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará.
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3 A RECUPERAÇÃO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

A Ciência da Informação surgiu como resultado das crescentes necessidades

de informação que se originaram após o final da Segunda Guerra Mundial e do começo da

Guerra Fria. O termo Ciência da Informação segundo Izquierdo (2004), possui diversas

denominações que são usadas conforme sua etapa de desenvolvimento. Termos como

documentação e informação científica, empregaram-se para definir, um mesmo fenômeno

que, como resultado do contínuo desenvolvimento humano e tecnológico, experimentou

diferentes fases em sua evolução.

Todos esses termos se referem a uma ciência que surgiu como resposta à
necessidade social de desenvolver métodos e meios eficazes para recopilar,
conservar, procurar e divulgar a informação, devido à diversificação dos ramos
científicos, bem como a mistura e surgimento de novas áreas de investigação,
que fizeram mais complexo seu processo de organização e fornecimento
(IZQUIERDO, 2004, p.2)

O século XX acompanhou grandes descobertas científicas e transformações

tecnológicas, que ampliaram o conhecimento do homem a respeito do mundo que lhe

rodeava e que, a sua vez, conduziram a mudanças na forma de interagir com ele.

O acesso à informação científica e tecnológica relevante e atualizada,

constituía uma necessidade. Pouco a pouco, ocorreram-se mudanças nos suportes da

informação e se aplicaram às novas tecnologias para a organização, armazenamento e

recuperação da informação. Surgindo assim, uma nova ciência e um novo profissional.

3. 1 Breve histórico acerca da Recuperação da Informação na Ciência da

Informação

A história da Ciência da Informação foi marcada e influenciada por duas

disciplinas, que contribuíram para o seu desenvolvimento: a Documentação - que trouxe

novas conceituações - e a Recuperação da Informação - que proporcionou o surgimento de

sistemas automatizados (OLIVEIRA, 2005).

O termo "Documentação" foi cunhado por Paul Otlet, que também a

sistematizou e previu tecnologias que seriam úteis para sua operacionalização. Esse termo

designava a atividade específica de coletar, conservar, procurar e disseminar documentos.
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Com a explosão informacional ocorrida logo após a Revolução Industrial,

várias foram as tentativas feitas com o intuito de fazer um levantamento bibliográfico

universal. A iniciativa mais importante foi realizada por Paul Otler e Remi De La

Fontaine, que fundam em Bruxelas, o Internationallnstitute for Bibliography - IIB, marco

no desenvolvimento do que veio a se chamar Documentação e posteriormente Ciência da

Informação. (FONSECA, 2005)

Após a Segunda Guerra Mundial, o entusiasmo na busca de soluções para os

problemas ocorridos pela explosão informacional pode ser resumido pelo artigo de

Vannevar Bush (1945) intitulado "As We May Think". Nesse artigo, Bush define o

problema do gerenciamento da informação e propõe a criação de sistemas de organização e

recuperação da informação com estruturas menos artificiais, capazes de simular o caráter

associativo do pensamento humano e que pudessem defrontar à enorme acumulação do

saber.

Nos anos 50, uma massa crítica de cientistas, engenheiros e empreendedores

começaram entusiasticamente a trabalhar o problema e a solução apontados por Bush.

Naquela época o uso do computador para o tratamento e recuperação da informação de

maneira sistemática trouxe novas perspectivas para os serviços de bibliotecas e de

informação. Seu uso permitiu um tratamento da informação mais racional e preciso, além

de possibilitar a manipulação de uma grande massa documental. (SARACEVIC, 1996)

Como citado anteriormente, o termo recuperação da informação foi cunhado

por Calvin Moores, em 1951, como um termo que "engloba os aspectos intelectuais da

descrição de informações e suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas,

técnicas ou máquinas empregados para o desempenho da operação" (OLIVEIRA, 2004, p.

12).

As atividades que se desenvolveram no âmbito da recuperação da

informação, permitiram diversos estudos sobre o conceito de informação; sobre os usuários

de informação e estudos do comportamento humano frente à informação: a interação

homem versus máquina. Enfim, a recuperação da informação possibilitou surgimento de

vários sistemas automatizados.

o trabalho com a recuperação da informação foi responsável pelo
desenvolvimento de inúmeras aplicações bem sucedidas (produtos, sistemas,
redes, serviços). Mas, também, foi o responsável, pelo desenvolvimento da CI
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como um campo onde se interpenetram os componentes científicos e
profissionais (SARACEVIC, 1996, p. 44).

A primeira formulação do que seria a Ciência da Informação surgiu como

resultado das conferências do Georgia Institute of Technology (ou simplesmente "Georgia

Tech"), realizadas entre 1961 e 1962 e era entendida, segundo Fonseca (2005, p.19) como

a "ciência do armazenamento e recuperação da informação". A definição emanada pela

conferência e que ganhou aceitação básica foi:

Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as
forças que governam o fluxo de informação e os meios de processar a
informação para ótima acessibilidade e uso. O processo inclui a origem, a
disseminação, a coleta, a organização, o armazenamento, a recuperação, a
interpretação e o uso da informação. O campo está relacionado com a
matemática, lógica, lingüística, psicologia, tecnologia da computação, pesquisa
operacional, artes gráficas, comunicação, biblioteconomia, administração e
algumas outras áreas (FONSECA, 2005, p. 19).

A Recuperação da Informação é vista para alguns autores como a grande

responsável, não sendo a única, mas a mais forte, pelo surgimento da Ciência da

Informação.

3.2 A História da Biblioteconomia no Brasil

A Biblioteconomia é compreendida como um subcampo da Ciência da

Informação, na medida em que a sua preocupação é " ...esclarecer um problema social

concreto, o da informação, e voltada para o ser social que procura informação, coloca-se

no campo das ciências sociais (a dos homens e da sociedade) que são o meio principal de

acesso a uma compreensão do social e do cultural" (LE COADIC, 1996,p.21).

o termo "Biblioteconomia" deriva do termo biblioteca que é composto por

biblio (livro) e theke (caixa), formação esta que evidencia a concepção de biblioteca

enquanto caixa de livros. Talvez por esse fato, o grande público associe o termo

"Biblioteconomia" aos livros, à biblioteca, às técnicas empregadas e aos serviços prestados

no âmbito desta instituição.

Todavia, já há algumas décadas, a área vem trabalhando com a informação

independentemente de seu suporte fisico (discos, patentes, cds, vídeos, anais de

congressos, manuscritos, cartazes, fotografias, histórias em quadrinhos, mapas, relatórios

técnicos ...) e da instituição que a possui. Assim, Ramos (2003) argumenta que o objeto de

estudo, as pesquisas, as atividades profissionais e o ensino na área deslocaram-se,
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historicamente, do eixo livro (suporte) para informação (conteúdo), do controle do acervo

de uma biblioteca para o acesso à informação por meio de canais de comunicação

"formais" (documentos) e "informais" (pessoas, redes eletrônicas, colégios invisíveis).

o primeiro Curso de Biblioteconomia no Brasil foi criado pelo Decreto n.

8.835, de 11/06/1911. Iniciou em abril de 1915 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro

(BN), tendo como diretor Manuel Cícero Peregrino Silva. O programa deste curso pioneiro

se inspirava no modelo francês (École de Chartes), dando ênfase ao aspecto cultural e

informativo.

Em 1929, o "Mackenzie College", hoje Universidade Mackenzie, de São

Paulo, criou um Curso de Biblioteconomia, inspirado no modelo norte-americano, que

enfatizava os aspectos técnicos da profissão.

A Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo, em 1936, criou um Curso de

Biblioteconomia, no âmbito do Departamento de Cultura, onde destacamos a participação

do professor Rubens Borba de Moraes. Em 1940, este curso foi incorporado à Escola de

Sociologia e Política de São Paulo, onde funciona até hoje (CASTRO, 2000).

° curso de Biblioteconomia, criado na BN, tinha como objetivo sanar as
dificuldades existentes na biblioteca há gerações, quanto à qualificação de
pessoal. ° corpo principal dos conhecimentos ministrados era composto pelas
disciplinas de Paleografia, Nurnismática, Diplomática, Iconografia,
demonstrando a visão erudita que os profissionais daquela época deveriam
possuir (CASTRO, 2000, p.53).

Com o passar dos anos, foram surgindo outros Cursos de Biblioteconomia

no país, e como não havia normas que disciplinassem o assunto, verificou-se uma

variedade na duração dos cursos e na composição de seu elenco de matérias.

Tentando corrigir esta questão, aparentemente inadequada, a Federação

Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB), criada em 1959, empenhou-se na

normalização dos cursos, e o conseguiu através da Resolução de 16/11/1962, do Conselho

Federal de Educação, o qual fixou o currículo mínimo e determinou a duração dos cursos

de Biblioteconomia no Brasil.

O curso superior de Biblioteconomia destinava-se a formação de candidatos

dos serviços especializados e de direção de bibliotecas, com as seguintes disciplinas:

biblioteca e administração de bibliotecas; catalogação e classificação; história da literatura

(aplicada à biblioteca); disciplina optativa como: noções de paleografia e catalogação de
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manuscritos e de livros raros e preciosos; mapotecas, iconografia, bibliotecas de música,

bibliotecas infantis e escolares, bibliotecas especializadas e bibliotecas universitárias,

bibliotecas públicas. Cursos avulsos para atualização dos conhecimentos dos bibliotecários

já formados e divulgação dos conhecimentos especializados era uma prática permanente. .

No Brasil, a profissão de bibliotecário foi regulamentada em 1958, pela

portaria n.162 do Ministério do Trabalho, fazendo parte do 19° grupo das profissões

liberais. Em 1967, com a lei n" 4084, foi regulamentado o exercício da profissão de

bibliotecário culminando com a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de

Biblioteconomia, com atribuições de fiscalização e orientação do exercício da profissão,

além de ser o órgão consultivo do governo permitindo o livre exercício da profissão em

defesa dos interesses da classe (RAMOS, 2003).

No final de 1980, o segmento dos bibliotecários questionou-se sobre quais

seriam as novas funções do profissional da informação, para enfrentar os desafios advindos

das mudanças ocorridas com a chegada das tecnologias de informação.

Através dos tempos, no decorrer da história da profissão, o bibliotecário

tinha sua formação direcionada às bibliotecas religiosas e aos monges que as

freqüentavam, tendo como função única o tratamento técnico do acervo.

Mais tarde conviveu com a diversidade de assuntos, voltando sua atenção

para o usuário, antes direcionada para os livros. Tomou-se o "elo" de ligação do

leitor/usuário. Houve a transição de uma profissão anteriormente técnica para uma

profissão humanista, direcionada e preocupada com o usuário. "O ensino de

Biblioteconomia no Brasil também contribuiu para a humanização da profissão, com

mudanças a adaptações necessárias com o advento das tecnologias de informação"

(RAMOS, 2003, p.49).

3.2.1 A formação do profissional bibliotecário no Brasil

Atualmente a principal função do profissional bibliotecário está na

mediação da informação entre as unidades de informação e os usuários. Isso porque um

dos grandes problemas enfrentados pelo homem nos últimos tempos se refere à grande

quantidade de informação que são criadas e disponibilizadas a todo o momento através das

mais diversas tecnologias, principalmente após a invenção da imprensa por Gutenberg e a



I

\ 38

segunda metade do século XX quando ocorre o que a literatura aponta como a grande

explosão informacional.

Corroborando com o exposto acima Pando e Guimarães (1998, p.3),

afirmam que:

com o constante aumento dos materiais bibliográficos o homem se vê às voltas
com questões cruciais em termos de aquisição e acesso de informação e
conhecimento, visto que a produção aumenta a cada dia, sendo impossível para a
capacidade cognitiva humana armazenar a grande quantidade de informações
disponibilizada nos mais variados tipos de suportes.

Percebe-se assim a importância que o profissional tem ao atuar com a

informação, e fazer parte de um grupo profissional que é sensível ao meio onde se insere,

visto que os acontecimentos, sociais, políticos e econômicos podem influir na maneira

como as pessoas sentem a necessidade de procurar, usar e criar informações.

Hoje, os usuários que freqüentam as unidades de informação, não apenas

sabem o que querem e o que esperam dela, como também exigem que a informação chegue

às suas mãos de forma muito mais rápida e segura, isto é, de forma completa e atual o

bastante para lhe gerar a satisfação (SILVA E ARRUDA, 1998)

Segundo Guimarães (1996 apud Silva e Arruda 1998, p.7), as atividades do

profissional bibliotecário concentram-se nos seguintes pontos:

1- Gerência de Unidade de Informação: o profissional da

informação mais do que nunca, necessita manejar a racionalização

do trabalho, diminuindo os custos para a instituição à qual está

ligado, através da integração interinstitucional, a partir de parcerias

que compartilharão de forma satisfatória os recursos existentes nas

Unidades de Informação com os avanços tecnológicos e outros

recursos existentes fora da instituição para orientar seus clientes

assegurando a recuperação da informação e ao mesmo tempo a

qualidade dos serviços.

2- Tratamento da Informação Relativa: antes de qualquer

atividade, o profissional deverá saber qual a informação que

realmente satisfará as necessidades dos seus usuários. Em seguida,

com o auxílio do processo técnico, esse profissional terá todas as

condições de reunir as coleções relevantes à comunidade,
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encontrando-as de maneira rápida e assim, tomando-se

qualitativamente intermediário entre as fontes de informação e quem

delas se utilizar.

3- Ação Social: é importante que o profissional da informação

assuma sua cidadania, já que esses profissionais além de serem

intermediários entre a informação/conhecimento e os

usuários/consulentes, são parte integrante do meio em que vivem.

Como se pode observar, o profissional da informação, em decorrência de

seu papel intermediário, não pode ficar alheio as mudanças que o cercam. Por isso, deverá

ele estar capacitado frente ao tratamento da informação voltada aos objetivos coerentes

com a realidade à qual pertence.

Por tanto é preciso que o bibliotecário tenha conhecimento das diversas

formas de se recuperar informação através das estratégias de buscas. Mas onde o mesmo

vai obter informações e adquirir o conhecimento sobre tais estratégias se no currículo

acadêmico não possui disciplinas que abordem esse assunto?

Segundo Valentim (2000) os cursos de Biblioteconomia e Ciências da

Informação no Brasil estão tendo seus currículos reestruturados, em conseqüência das

transformações tecnológicas. Os cursos de formação profissional estão sendo pressionados

pelos constantes desafios, para atender novas necessidades e novos conceitos, conforme

pode ser verificado no anexo A que trata das mudanças do curso de Biblioteconomia no

Brasil, e da proposta de diretrizes curriculares para o referido curso, proposta pelo

Ministério da Educação e Cultura - MEC, conforme anexo B.

Os cursos de Biblioteconomia ministrados no Brasil devem buscar sua

adaptação às novas técnicas existentes e trabalhadas hoje no processo de recuperação da

informação, já que, atualmente, qualquer profissional pode trabalhar com a informação,

desde que se capacite para tal.

3.3 O Curso e a grade curricular de Biblioteconomia da UFC

O Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi

criado em 1964, pela Resolução n" 153 e instalado em 1965. Na época, com influência do

primeiro reitor da UFC, Professor Antônio Martins Filho e a articulação da bibliotecária
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Maria da Conceição de Souza, propiciaram a qualificação dos primeiros bibliotecários da

universidade para trabalhar nas bibliotecas da UFC. Foram estes profissionais que,

posteriormente, assumiram o cargo de docência, fundando o Curso de Biblioteconomia na

Instituição. (CYSNE, 1993)

No anexo C, podemos verificar a estrutura curricular do referido curso. De

acordo com a proposta do Departamento, o curso tem como missão formar um profissional

com habilidades gerenciais e tecnológicas, desenvolvendo a função técnica, política e

social com capacidade para interpretar a realidade dessa sociedade contemporânea no que

compete a gestão da informação para tomada de decisão, crescimento e competitividade.

No Projeto Político Pedagógico está explicito que o curso de

Biblioteconomia da UFC (Habilitação Bacharel em Biblioteconomia) tem como objetivo

geral proporcionar um ensino de qualidade tomando-os indivíduos reflexivos, dando

ênfase à formação e desenvolvimento profissional, visando um domínio e competência

humana, tecnológica, política e social, que lhe permita atuar no mercado e na sociedade,

garantindo o desenvolvimento humano e compreendendo os paradoxos da humanidade.

Como objetivos específicos: proporcionar a participação político-social

levando em consideração os direitos e deveres do cidadão, a fim de que possa exercer

dignamente a sua cidadania; desenvolver a formação profissional do indivíduo habilitando

ao exercício da profissão com competência humana e tecnológica, tendo em vista uma

atuação transformadora do seu fazer pragmático; propiciar culturalmente os profissionais

para um melhor entendimento dos paradoxos da sociedade em que vivem, visando uma

maior atuação profissional; promover o desenvolvimento integral do indivíduo, com vistas

a uma atuação humanística; provocar capacidade reflexiva para o trabalho em equipe.

Desde a instalação do Curso, em 1965, foram formados aproximadamente

8154 profissionais, dentro da estrutura do currículo mínimo aprovado pelo Conselho

Federal de Educação em 1962, reformulado em 1985, com atualizações periódicas até

2004.1, com um redesenho curricular já aprovado pelas instâncias legais da UFC, para

4 Dados disponíveis no site: http://www.dci.ufc.br/
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atender às exigências da Nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB)5, com implantação prevista

para 2005.1.

Atualmente o currículo do curso de biblioteconomia da UFC está dividido

em sete grandes áreas básicas que contemplam a formação e o tempo de duração mínima

de quatro anos. As sete áreas, com suas respectivas ementas estão assim expostas:

Área 1- Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação

Ementa: Introdução a Filosofia; Introdução a Sociologia; Cultura e Mídia; História dos

Registros do Conhecimento; Introdução a Biblioteconomia; Teorias da Informação e da

Comunicação; Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação e da Biblioteconomia;

Informação e Sociedade; Teoria e Prática da Leitura.

Área 2- Organização e Processamento da Informação

Ementa: Linguagens Documentárias Alfanuméricas - CDD; Linguagens Documentárias

Alfanuméricas - CDU; Linguagens Documentárias Alfabéticas; Controle dos Registros do

Conhecimento; Representação Descritiva da Informação I; Representação Descritiva da

Informação li; Representação Temática de Informação: Indexação; Recuperação da

Informação; Editoração.

Área 3- Recursos e Serviços de Informação

Ementa: Fontes Gerais de Informação; Fontes Especializadas de Informação; Serviços de

Informação; Formação e Desenvolvimento de Acervos.

Área 4- Gestão de Unidades de Informação

Ementa: Gestão de Unidades de Informação; Planejamento de Unidades de Informação;

Organização, Sistemas e Métodos em Unidades de Informação; Gestão de Recursos

Humanos em Unidades de Informação.

Área 5- Tecnologias da Informação

5 Reconhecimento do cunho humanista da área como subsídio ao desenvolvimento cultural; a necessidade de
geração de conhecimento - teórico e aplicado - por meio da criação e manutenção de espaços e iniciativas de
investigação sistematizada; o dever da universidade de socializar o conhecimento nela produzido; o
reconhecimento da formação profissional em distintos níveis exigindo instâncias formadoras para tal; a
criação de mecanismos de diálogo entre ajmiversidade e a sociedade (principalmente por meio da extensão)
de modo a que ambas se alimentam reciprocamente; a formação de diferentes perfis (ou ênfase) profissionais
a partir de vocações (acadêmicas, contextuais) da IES; a conscientização de que a imagem da profissão,
mormente em tempos tão mutantes, deve ser objeto de reflexão e atuação das IES e dos organismos de classe
de modo a que tenha garantida uma das vertentes do direito constitucional à informação: o direito à
informação profissional.
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Ementa: Informática Aplicada à Biblioteconomia e Ciência da Informação; Tecnologias da

Informação I; Tecnologias da Informação H; Informática Documentária H; Geração e Uso

de Bases de Dados para Unidades de Informação.

Área 6- Pesquisa

Ementa: Introdução à Pesquisa Documentária; Metodologia do Trabalho Científico;

Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação; Métodos

Quantitativos em Biblioteconomia e Ciência da Informação; Estudo de Comunidades e de

Usuários; Monografia I, H, IH.

Área 7- Estágio

Ementa: Estágio Supervisionado I, H, IH.

Todas estas unidades ou áreas demonstram que a cada dia o currículo está se

atualizando na perspectiva de capacitar os egressos do curso de biblioteconomia e poder,

assim, colocar no mercado mão de obra qualificada para atender as exigências cada vez

mais especificas.

Espera-se que estas mudanças na grade curricular do curso de

Biblioteconomia da UFC aproximem os profissionais da nova realidade global,

possibilitando que estes possam exercer suas funções em qualquer tipo de unidade

informacional, seja essa auto matizada ou não.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa caracteriza-se como sendo de caráter exploratório nos

possibilitando maior aproximação com os fatos estudados, tendo como finalidade ampliar o

conhecimento da estudante-pesquisadora sobre o assunto de sua investigação, assim como

para facilitar a construção de novos conceitos ou resignificar outros visando melhor

compreensão dos mesmos. Segundo Richardson (1985, p.92), a pesquisa exploratória

"pode proporcionar um meio de busca, quando o pesquisador está começando o estudo de

um tema. Além disso, esse tipo de pesquisa inclui um questionário pouco estruturado e

uma amostra não tão representativa". Por ser flexível, pode ser desenvolvida de diversas

maneiras.

"

o método estruturalista foi utilizado neste estudo, pois "recorre à noção de

estrutura para explicar a realidade em todos os seus níveis" (GIL, 1999, p.37). A

investigação estruturalista observa e descreve os fatos sem permitir que 0 preconceito

teórico altere sua natureza e sua importância. Em suma, trata-se de estudar os fatos em si

mesmos e em relação com o conjunto. O autor argumenta, ainda, que o método

estruturalista tem por base o pressuposto de que

"cada sistema é um jogo de oposições, presenças e ausências, constituindo uma
estrutura, onde o todo e as partes são independentes, de tal forma que as
modificações que ocorrem num dos elementos constituintes implica a
modificação de cada um dos outros e do próprio conjunto". (GIL,1999, p.37)

A amostra estudada é constituída de 30 profissionais bibliotecários egressos

do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará e que exercem suas

atividades no mercado cearense. Como instrumento de coleta de dados utilizamos o

questionário que, segundo Figueiredo (1999, p. 39) "é escrito na forma de perguntas, ou

numa lista de questões previamente estabelecidas pelo pesquisador, e é utilizado como

instrumento principal de coleta de dados para um grande número de pessoas".

Complementando, Gil (1999, p.128), defini questionário como sendo "a técnica de

investigação composta por um numero mais ou menos elevado de questões apresentadas

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.".

Os questionários apresentam algumas limitações, dentre elas:
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a) A média de respostas pode ser baixa;

b) As perguntas devem ser muito bem elaboradas, pois não existe a possibilidade de

esclarecimentos de dúvidas;

c) Algumas vezes a pessoa responde para agradar, não correspondendo à realidade.

No entanto, esse instrumento possui diversas vantagens, como:

a) Pode ser aplicado em uma população geográfica dispersa como é o caso da

amostragem escolhida;

b) Poupa tempo e custo;

c) Dá maior liberdade à pessoa que irá responder, pois não conta com a presença

direta do entrevistador.

Deve-se enfatizar que na elaboração de questionários é preciso evitar que

ele seja longo; as questões devem estar relacionadas com os dados que se deseja obter, o

questionário não deve tomar muito tempo do respondente, as questões devem ser claras,

objetivas e diretas, o leiaute deve ser fácil, e deve ser planejado visando a uma posterior

tabulação e análise de dados.

Para a validade do instrumento, o submetemos a duas avaliações; ade forma

e a de conteúdo. Na primeira, fizemos o pré-teste com alguns alunos e profissionais a fim

de detectar possíveis falhas e melhorar a versão final do questionário. Em relação à

segunda, apresentamos o questionário a dois especialistas da área a fim de que fossem

observado o conteúdo das questões.

A aplicação dos questionários foi efetivada pela pesquisadora durante todo o

mês de novembro e início de dezembro de 2006. Para tanto, selecionamos algumas

instituições públicas e privadas que tenham em seu quadro funcional bibliotecários

formados pelo curso de Biblioteconomia da UFC. Esta escolha é justificada em

decorrência de que nosso interesse é estudar a percepção desses bibliotecários em que

conceme a recuperação da informação. Os direitos de liberdade de participação dos

pesquisados foram respeitados, inicialmente fizemos contato com eles explicando-lhes que

poderiam ficar bem à vontade para aceitar ou não participar da pesquisa.

Para avaliar os objetivos da pesquisa utilizamos as seguintes variáveis de

avaliação: tipo de instituição na qual o respondente trabalha; entendimento sobre a
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recuperação da informação; conhecimento sobre estratégias de busca e sua importância

sobre aplicação dessas estratégias para a recuperação da informação; a interação do

bibliotecário versus usuário e unidades de informação x usuário no contexto do sistema de

recuperação da informação a partir da introdução das tecnologias de informação e

comunicação e a necessidade da existência de uma disciplina voltada para a recuperação de

informação no curso.
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Muito embora tenhamos distribuído 50 questionários, somente obtivemos o

retomo de 30, ficando comprovado um dos inconvenientes do uso desta técnica de coleta

de dados, que é a dificuldade de se obter retomo integral. Contudo, entendemos retomo

como uma amostra representativa para a nossa pesquisa.

De posse dos dados obtidos, passou-se a analisá-los e interpretá-los à luz da

problemática e dos objetivos da pesquisa apresentados na introdução deste estudo. Assim,

inicialmente, estruturamos nossa análise nas seguintes categorias: Identificação e tipo de

instituição na qual o respondente trabalha; entendimento sobre a recuperação da

informação; conhecimento sobre as estratégias de busca; importância do bibliotecário no

domínio das estratégias de buscas; interação do bibliotecário versus usuário, interação

entre unidades de informação versus usuário no contexto do sistema de recuperação da

informação a partir da introdução das tecnologias de informação e comunicação, e,

finalmente a necessidade da existência de uma disciplina voltada para a recuperação de

informação no curso de Biblioteconomia da UFC.

a) Identificação e tipo de instituição na qual o respondente trabalha

Nesta questão nosso interesse maior é, além de conhecer a instituição na

qual o respondente atua, de identificar em qual delas mais se utilizam às técnicas de

recuperação da informação. Isto se faz necessário, uma vez que em nossos pressupostos o

tema em questão é de fundamental importância para os profissionais da área de

informação, pois, diante do excesso de informações e a dificuldade para o seu acesso,

toma-se necessário que esses profissionais sejam habilitados a oferecer respostas rápidas e

eficazes aos seus usuários.

As respostas evidenciam que a maioria dos participantes 73% atua em

instituições públicas e 27% dos demais em instituições privadas. Com relação ao tipo de

bibliotecas, 37% são universitárias, 20% públicas, 23% especializadas e os outros 20% em

arquivo, como mostra a tabela-I:
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Tabela 1 - Tioo de I------~-T~- ,_. --~- --- -~- ----------

Tipo de instituição Uso das técnicas de RI

Biblioteca Universitária 37%

Biblioteca Pública 20%

Biblioteca Especializada 23%

Arquivo 20%

d de RI

Fonte: Dados coletados na pesquisa

Com relação ao uso das técnicas de buscas utilizadas pelos profissionais

ficou evidente ser nas bibliotecas universitárias, que mais se utilizam às estratégias de

busca, conforme apresentado na tabela acima.

As respostas apresentadas aqui, mostram que os profissionais que atuam em

bibliotecas universitárias e especializadas estão muito mais atualizados sobre as estratégias

de buscas. Isto, pode ser decorrente de que esses profissionais precisam estar

acompanhando a evolução da área para poder atender os usuários de forma mais adequada,

diante das novas possibilidades oferecidas em razão do uso de tecnologias adotadas nessas

instituições.

Um fato que chamou nossa atenção diante do quadro exposto, foi perceber

que tanto nas bibliotecas públicas, quanto nos arquivos, os profissionais também estão

dominando as técnicas de RI, ficando evidente que eles também estão se atualizando com

as novas exigências práticas do mercado o que pode ser reflexo de educação continuada.

b) Entendimento sobre a Recuperação da Informação

Nossa intenção neste aspecto é verificar se os egressos do curso de

Biblioteconomia da UFC possuem algum entendimento teórico do que vem a ser o serviço

de recuperação da informação. Conforme as respostas obtidas, fica evidente que a maioria

dos participantes, ou seja, 37% têm pouco conhecimento sobre este serviço confundindo-o

com as respostas forneci das quando das buscas, fato que pode ser observado nos seguintes

depoimentos:
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"Recuperação da informação desejada da pesquisa em qualquer

suporte, bibliográfico ou on-line". (Informante-I)

"Recurso imprescindível para atender as necessidades

informacionais dos usuários. É o princípio norteador de qualquer

centro de informação, documentação e arquivo. Seja manual ou

eletrônico, o importante é que ofereça o máximo de respostas

possíveis e principalmente que esta quantidade signifique

qualidade". (Informante-I7)

"Encontrar a informação desejada". (Informante-2)

"Dar acesso à informação, independente do suporte a qual ela está".

(Informante-7)

"Resultados obtidos em uma pesquisa ou solicitação feita pelo

usuário". (Informante-I8)

"É o ato de recuperar a informação indexada". (Informante-22)

Outros participantes, sendo 31% dos respondentes, confundem

simplesmente com o ato de buscar informações:

"Resgate, busca, achar em algum lugar". (Informante-4)

"Buscar informação independente do suporte onde ela esteja".

(Informante-20)

"É a localização e acesso à informação que você está buscando".

(Informante-6)

"É quando você busca uma informação e sua busca é feita com

sucesso, você recupera uma informação que você necessita".

(Informante- 23)

"Processar as informações para que sejam acessadas com rapidez e

eficácia e eficientes". (Informante-9)
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Os participantes também confundem a RI com o tratamento da informação:

"Processar as informações para que sejam acessadas com rapidez e eficácia e eficientes".

(Infonnante-9). "Recuperação da informação é o cadastramento dos documentos em um

banco de dados para a plena recuperação da informação contida nesses documentos por

pesquisadores, estudantes e todos que necessitem da informação contida nesses ditos

documentos, para isso, se vai indexar os assuntos de cada livro para que se tenha um bom

resultado de pesquisa". (Infonnante-3)

Fica evidente que muitos egressos do curso de Biblioteconomia da UFC tem

dificuldades em definir o serviço de recuperação de informação. Sabemos que neste curso

o tema é pouco trabalhado, até porque não temos uma disciplina que aborde tal conteúdo,

bem como são esporádicos os cursos, seminários, palestras, enfirn, eventos e atividades

extracurriculares que abordem a temática. Entretanto, é preciso que se tenha consciência de

que se determinadas temáticas não são ministradas no curso, cabe ao profissional buscar

conhecê-Ias através da educação continuada. Além do mais, se não entendermos os

aspectos teóricos das práticas de trabalho, certamente não teremos consciência do nosso

fazer nos tomando apenas repetidores de ações práticas.

c) Conhecimento sobre as Estratégias de Buscas

Essa categoria aborda sobre o uso das estratégias de busca, os tipos mais

utilizados e onde os bibliotecários aprenderam a utilizá-los. Quanto à utilização das

estratégias de buscas, podemos observar que dos 30 respondentes, 100% afirma que a

utilizam para recuperar informações nos sistemas automatizados. Entretanto, quando

solicitado a mencioná-Ias somente 63% demonstrou ter conhecimento sobre as estratégias

apresentadas na literatura, quais sejam: booleana, vetorial, probabilística, lógica difusa ou

nebulosa (fuzzy), booleano estendido, vetorial generalizado, redes neurais, redes de

inferência e redes de crença (beliefnetworks). Veja as respostas no gráfico 1.
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Gráfico 1 - Modelo de estratégias de buscas mais utilizadas
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Os demais informantes IO% confundem as estratégias com os mecanismos

de buscas e diretórios:

"Google, cadê e banco de dados". (Informante-22)

"Através da internet, dos sites de busca como o Google, Altavista e

outros". (Informante-23)

"Yahoo, Cadê, Google e Scielo". (Informante-24)

Os 27 % restante vão mais além fazendo confusão com palavras-chave,

título, autor, indexação, tesauros entre outros, os quais são considerados como elementos

para se estabelecer às estratégias, porém não devem ser entendidos como a estratégia

propriamente dita:

"Palavra-chave, autor, título, assunto". (Informante-é)

"Palavra-chave, nome do autor, título do livro e tipo de suporte".

(Informante-20)

"Palavras-chave, por autor, título, assunto, editora, ISBN ou usando

os buscadores na internet". (Informante-Zl )
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Fonte: Dados coletados na pesquisa
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"Através da internet, dos sites de busca como o Google, Altavista e

outros". (Informante-23)

"Yahoo, Cadê, Google e Scielo". (Informante-24)

Os 27 % restante vão mais além fazendo confusão com palavras-chave,

título, autor, indexação, tesauros entre outros, os quais são considerados como elementos

para se estabelecer às estratégias, porém não devem ser entendidos como a estratégia

propriamente dita:

"Palavra-chave, autor, título, assunto". (Informante-6)

"Palavra-chave, nome do autor, título do livro e tipo de suporte".

(Informante-20)

"Palavras-chave, por autor, título, assunto, editora, ISBN ou usando

os buscadores na internet". (Informante- 21)



51

Na realidade esses enunciados mostram mais uma vez que os bibliotecários

possuem pouco entendimento sobre as estratégias de busca. Podemos analisar isto de duas

maneiras. A primeira diz respeito ao distanciamento entre teoria e prática, o que pode ser

decorrente da falta de capacitação e treinamento por parte das instituições nas quais os

profissionais exercem suas atividades. A segunda, pode ser um reflexo da não existência de

uma disciplina no currículo do curso de biblioteconomia que contemple a RI .

Quanto ao local de aprendizagem das estratégias de busca, de acordo com o

gráfico 2, vemos que 57% dos egressos do curso de Biblioteconomia aprenderam as

estratégias de buscas nas instituições onde trabalham, isso porque o mercado e a instituição

exigiram do bibliotecário essa qualificação. 27% dos participantes dizem que aprenderam

no curso de Biblioteconomia, aqui podemos pressupor que tenham aprendido na prática, ou

no meio das buscas feitas para fazer trabalhos acadêmicos. Os demais, ou seja, 13%

afirmam na biblioteca universitária e os 3% restantes afirmam que aprenderam na

biblioteca pública.

Local de aprendizagem

Instituição onde
trabalha

57%

Curso de
Biblioteconomia

27%

Biblioteca Pública
3%

Gráfico 2 - Local de aprendizagem das estratégias de buscas
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Podemos notar que o tema sobre os modelos de estratégia de busca é pouco

trabalhado no curso de Biblioteconomia. Assim o estudante do curso que sai para o

mercado de trabalho acaba tendo que aprender na prática a utilizar essas estratégias para
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que possa melhorar seu desempenho profissional na instituição onde trabalha. Tendo que,

como dito nos capítulos anteriores, atender aos seus usuários de forma eficaz e eficiente.

d) Importância e aplicação das estratégias de buscas na vida profissional

Nosso intuito nessa categoria é verificar junto ao profissional bibliotecário a

importância que o mesmo dá ao aprendizado sobre os modelos de recuperação de

informação.

Para todos os respondentes tanto a importância do profissional da

informação conhecer, quanto o de utilizar as estratégias de buscas no cotidiano profissional

é de extrema necessidade, pois além de minimizar o tempo da busca e facilitar no

atendimento ao usuário, o profissional dá continuidade a sua educação e se qualifica para

trabalhar com as tecnologias da informação que surgem, como pode ser observado nos

depoimentos a seguir:

"Sim, o profissional precisa dominar as novas tecnologias para

fazer bom uso dela. Tendo um conhecimento aprofundado das

estratégias de busca da informação, conseguirá recuperá-Ia de

forma rápida, eficiente e eficaz". (Informante-2)

"Sim, pois como profissional da informação temos que saber

localizar as informações em qualquer suporte, principalmente o on-

line, já que as novas tecnologias estão se renovando cada vez mais

rápido e estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano".

(Informante-4 )

"Sim. Através das estratégias de buscas, podemos realizar

pesquisas com maior grau de precisão e em tempo reduzido,

eliminando assim resultados negativos". (Informante-8)

"Sim. Porque o conhecimento e o domínio destas estratégias de

busca é essencial no auxílio/prestação de serviço para o usuário. É

fundamental para um atendimento rápido e eficiente". (Informante-

20)
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que possa melhorar seu desempenho profissional na instituição onde trabalha. Tendo que,

como dito nos capítulos anteriores, atender aos seus usuários de forma eficaz e eficiente.

d) Importância e aplicação das estratégias de buscas na vida profissional

Nosso intuito nessa categoria é verificar junto ao profissional bibliotecário a

importância que o mesmo dá ao aprendizado sobre os modelos de recuperação de

informação.

Para todos os respondentes tanto a importância do profissional da

informação conhecer, quanto o de utilizar as estratégias de buscas no cotidiano profissional

é de extrema necessidade, pois além de rninirnizar o tempo da busca e facilitar no

atendimento ao usuário, o profissional dá continuidade a sua educação e se qualifica para

trabalhar com as tecnologias da informação que surgem, como pode ser observado nos

depoimentos a seguir:

"Sim, o profissional precisa dominar as novas tecnologias para

fazer bom uso dela. Tendo um conhecimento aprofundado das

estratégias de busca da informação, conseguirá recuperá-Ia de

forma rápida, eficiente e eficaz". (Informante-Z)

"Sim, pois como profissional da informação temos que saber

localizar as informações em qualquer suporte, principalmente o on-

line, já que as novas tecnologias estão se renovando cada vez mais

rápido e estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano".

(lnformante-4 )

"Sim. Através das estratégias de buscas, podemos realizar

pesquisas com maior grau de precisão e em tempo reduzido,

eliminando assim resultados negativos". (Informante-S)

"Sim. Porque o conhecimento e o domínio destas estratégias de

busca é essencial no auxílio/prestação de serviço para o usuário. É

fundamental para um atendimento rápido e eficiente". (Informante-

20)
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e) lnteração bibliotecário versus usuário após a introdução das TIC'S

Pretendemos observar nessa questão, o entendimento dos profissionais em

relação às mudanças que surgiram com as tecnologias da informação e comunicação. A

tabela 2, mostra em que aspectos os profissionais notam as mudanças ocorridas com o

comportamento dos usuários frente ao advento das tecnologias de informação.

Tabela 2 - Bibliotecários versus usuários

Mudanças percebidas nos usuários Porcentual

Maior procura do bibliotecário pelo usuário para orientação nas busca 7%

Atestar a importância do bibliotecário no manuseio das TIC'S 10%

Diminuição do tempo no que tange a utilização dos serviços bibliotecários 33%

Independência do usuário 50%
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Como podemos observar na tabela acima, as mudanças ocorridas são

entendidas pelos bibliotecários da seguinte forma: 50% dos entrevistados compreendem

que o usuário obteve mais acessibilidade e independência, possibilitando que o mesmo

tenha uma maior autonomia na busca de informação, conforme pode ser observado nos

depoimentos:

"Nessas novas formas de interação, o usuário não precisa mats

recorrer ao bibliotecário na busca de informação, ele mesmo faz

sua própria busca, o bibliotecário ira só auxiliar nas pesquisas,

quando ele tiver dificuldades em lidar com o sistema".(Informante-

3)

"Maior independência do usuário. E necessidade de

aperfeiçoamento constante do bibliotecário". (Informante-I7)

"Não há prioritariamente a necessidade da interação face a face; O

usuário tomou-se mais independente já que nem sempre vai

precisar sair de casa para realizar pesquisas; Também se tomou

mais exigente, pois ao dominarem as novas tecnologias, conhecem
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novas fontes de informação, novas possibilidades e por isso, cobra

do profissional da informação que ele seja dinâmico e atualizado".

(Informante-20)

É preciso ainda considerar que 33% dos respondentes acreditam que a

mudança houve na diminuição do tempo, no que tange a utilização dos serviços

bibliotecários. Outros 10% dos respondentes atestam a importância do bibliotecário no

manuseio das novas tecnologias e apenas 7% afirmam que o bibliotecário precisa se

especializar mais para poder auxiliar melhor aos usuários na recuperação da informação

como observado nos depoimentos:

"A independência do usuário foi um fator primordial, e a falta de

capacitação do bibliotecário no uso das tecnologias, um erro".

(Informante-l 9)

"Com as novas tecnologias a interação ficou mais complexa, pois o

bibliotecário tem que ta preparado para o aumento do fluxo da

informação e saber o que o usuário quer realmente". (Informante-

23)

Podemos notar que o impacto maior ocorreu no distanciamento entre o

bibliotecário e o usuário, onde alguns bibliotecários notam que muitos usuários,

(diferentemente dos bibliotecários), buscaram se adequar às mudanças surgidas com as

tecnologias de informação. O que causou uma independência do usuário na busca de suas

informações e em uma necessidade dos bibliotecários buscarem se atualizar para melhor

trabalhar com o usuário.

j) Relação entre unidade de informação e usuário

A intenção dessa questão é a de analisar se o bibliotecário concorda com as

mudanças nas relações ocorridas entre as unidades de informação e o usuário após o

surgimento dos sistemas automatizados.
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Tabela 3 - Relação unidade de informação e usuário

Mudanças que ocorreram nas unidades de informação Porcentual(% )

Importância do bibliotecário no manuseamento das novas tecnologias 20%

Maior conhecimento do usuário acerca do manuseamento dos softwares e

dos sistemas de recuperação da informação e participação para conhecer 33%

os serviços de recuperação da informação da unidade de informação

Promoção de maior acessibilidade ao usuário 47%
Fonte: Dados coletados na pesquisa

Dos respondentes, 47% afirmam que houve uma maior promoção de

acessibilidade ao usuário. Outros 33% afirmam que o usuário teve uma maior participação

nos serviços de recuperação da informação das unidades de informação e um maior

conhecimento acerca do manuseio dos softwares e dos sistemas de recuperação da

informação. Os 20% restantes atestam a importância do bibliotecário no manuseio das

novas tecnologias.

É possível observar que os usuários não ficaram alheios às mudanças

ocorridas nas unidades de informação devido as inserção das tecnologias de informação,

pois muito pelo contrário, eles sentiram a necessidade de se atualizarem para poderem ter

sua opinião valida no centro informacional.

Outro fato importante que podemos perceber nessa tabela está na falta de

importância para com o bibliotecário nas unidades de informação e pelos usuários. O

bibliotecário cada vez mais vai perdendo seu espaço pelo fato de não dar continuidade a

educação que recebe na universidade.

g) Existência da disciplina de Recuperação de Informação no curso de Biblioteconomia da

UFC.

Diante do tema escolhido, viu-se a necessidade de questionar aos egressos

do curso de biblioteconomia da UFC, sobre a necessidade de uma disciplina no currículo

do curso ou até mesmo sobre a necessidade de se ter mais cursos, palestras e até seminários

sobre as estratégias de busca.
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Das respostas obtidas, vimos que os respondentes vêem que é preciso uma

abordagem maior sobre os serviços de recuperação de informação, conforme os

depoimentos a seguir:

"O curso precisa preparar bem os seus profissionais para o atual

mercado de trabalho". (Informante-l l )

"É muito importante conhecer tudo sobre a recuperação da

informação que hoje com as novas tecnologias proporciona ao

usuário o acesso democrático a informação, uma melhor qualidade

na recuperação da informação". (Informante-9)

"Para o profissional da informação é indispensável o conhecimento

de estratégias de buscas para a recuperação da informação,

principalmente pelo volume de dados para gerencias. Iniciativas

neste sentido estarão não somente qualificando o profissional,

como também alertando para novas propostas e atendendo com

precisão os usuários". (Informante-8)

"Nós futuros bibliotecários devemos estar preparados para as

transformações tecnológicas e saber como gerencias estes sistemas

de recuperação de informação automatizados". (Informante-23)

Diante do exposto acima, podemos concluir que a maioria dos bibliotecários

vê a necessidade de se qualificarem quanto à recuperação da informação, já que o mercado

de trabalho está exigindo um profissional mais dinâmico e inserido no contexto das

tecnologias de informação.

É importante ressaltar que o curso de Biblioteconomia da Universidade

Federal do Ceará vem atentando para a formação no que se refere à recuperação da

informação com a inclusão da disciplina Recuperação da Informação.

Porém, fica a observação de que é muito pouco somente a inclusão de uma

disciplina é necessário que tenhamos professores capacitados para ministrar essa

disciplina, além de eventos, seminários, cursos, palestras e atividade extracurriculares que

venham complementar o que pode ser tratado em sala de aula.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo realizado podemos concluir que há uma real necessidade

de que o Sistema de Recuperação da Informação seja tratado como disciplina efetiva no

currículo do curso de Biblioteconomia da UFC, e não apenas como tópicos de outras

disciplinas. Embora saibamos que o novo currículo já contempla essa disciplina, na

realidade sua efetivação ainda não se concretizou. Para suprir esta necessidade a solução

poderia ser através da realização de eventos e visitas a instituições que já exercitem na

prática este serviço, inclusive efetuando as estratégias de buscas. Outra solução para os

profissionais que já estão atuando no mercado poderia ser através da educação continuada.

A maioria dos participantes mostrou não ter o domínio da parte teórica da

recuperação da informação, mesmo que em suas práticas tenham afirmado que executam

este serviço, percebeu-se que fazem confusão com outros elementos do SRI, inclusive

confundindo as estratégias com os mecanismos de busca. Ou seja, podemos inferir disto

tudo que, o que chamam de estratégias de buscas se resumem às práticas simples realizadas

para localizar informações em seu cotidiano profissional.

Outra constatação, é que o bibliotecário precisa ter consciência de que ele é

um mediador entre o sistema, o usuário e as unidades de informação, e não apenas um

elemento alheio neste processo, funcionando apenas como um "quebra galho" para

resolver problemas mais simples, como, por exemplo, colocar um computador em

funcionamento ou indicar uma URL6 (Universal Resource Locator), pois agindo assim,

deixa de ter maior aproximação e diálogo com o usuário, conduzindo suas buscas, caso

seja necessário.

Em relação à metodologia utilizada, bem como a utilização do questionário,

foram satisfatórias, mesmo com o inconveniente de não ter recebido de volta todos os 50

que foram enviados. Assim, obtivemos um número razoável de respostas em pouco tempo

e com um custo relativamente baixo. Diversos itens no questionário possibilitaram cumprir

com êxito o principal objetivo: Estudar a percepção que os egressos do Curso de

6 Em português significa (Localizador Universal de Recursos) é o endereço de um recurso disponível em
uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, uma intranet. Uma URL tem a seguinte estrutura:
protocolo:/ /máquina/ caminho/recurso
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Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm em relação ao domínio

teórico e técnico da recuperação da informação para o exercício de suas atividades junto às

unidades de informação.

As observações deixadas pelos usuários revelaram-se muito interessantes e

com algumas sugestões relevantes, como ofertas de cursos, palestras, seminários, que

possam capacitá-los ainda mais e mantê-los atualizados.

Finalmente acredita-se que a pesquisa cumpriu seu objetivo no que se

refere: ser exploratória, possibilitando a elaboração de novas pesquisas com base nos dados

encontrados. Estes mesmos dados possibilitam uma base para a elaboração de um novo

estudo focado em apenas uma das grandes áreas.

6.1. Sugestões para pesquisas futuras

Ao iniciar esse trabalho nos perguntávamos como os bibliotecários lidavam

com os processos de recuperação de informação no seu fazer profissional, se não

aprendíamos as estratégias de busca na universidade, pois o curso não ofertava disciplinas

que abordassem tal assunto. Após a pesquisa realizada e vendo que os profissionais

percebem a necessidade de se atualizarem, passamos a nos questionar o porque que eles

não buscam a educação continuada, tema que pode ser investigado futuramente.

Portanto, é desejável que futuras pesquisas venham a ser desenvolvidas de

forma mais integrada, buscando mostrar a importância que precisa ser dada à necessidade

do próprio investimento profissional. Isso porque o surgimento acelerado de novas

tecnologias requer dos profissionais da informação uma atualização contínua e constante.

No contexto deste trabalho é possível destacar alguns assuntos que merecem

aprofundamento em futuras pesquisas. É o caso dos modelos de busca estruturados, que

apresentam idéias que devem ser avaliadas de forma sistêmica, e além destas vertentes

apontadas, podemos estudar esta área em diversas outras linhas, como a recuperação

multilíngüe, a recuperação por conteúdo em mídias diversas, como imagens, áudio e vídeo

e as buscas em linguagem natural.

Pois, segundo Souza (2006, p. 172), "existem hoje diversas frentes de

pesquisa, mais ou menos coordenadas, para tratar do problema da recuperação de

informações. Uma real integração demandaria estudos concomitantes em diferentes áreas

do conhecimento e campos de pesquisa, como a ciência da informação, a lingüística, a



ciência da computação, com a inteligência artificial; a psicologia cozruns a. a comunicação.

a sociologia, a antropologia, entre outras".
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APÊNDICE

Questionário

I) Que tipo de instituição você trabalha?

2) O que você entende por Recuperação de Informação?

3) Você usa estratégias de busca para recuperar informações?

a) () sim
b) ()não

4) Caso afirmativo, cite os modelos de estratégias de buscas que você utiliza para recuperar
informações nos SRI automatizados. Se a resposta for negativa, então explique como você faz
para recuperar informações nesses SRI' s.

5) Você considera que na formação do profissional da informação seja importante conhecer e

utilizar as estratégias de busca em sistemas automatizados? Por quê?

6) Onde você conheceu as estratégias de busca?

a) () no curso de biblioteconomia
b) () na biblioteca da universidade
c) () na biblioteca pública
d) () outro local. Qual? _

7) Os sistemas de recuperação da informação aprendidos estão sendo úteis na vida profissionais?

a) () sim

b) () não

8) Caso o sistema seja útil, em que tipo de unidade de informação você está aplicando?

a) () biblioteca pública
b) () biblioteca universitária
c) () biblioteca especializada
d) () arquivo
e) () outra unidade de informação. Qual? _
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9) Que tipo de mudança nas formas de interação bibliotecário x usuário foram introduzidas pelas

novas tecnologias em que concerne a Recuperação da Informação?

a) () maior procura do usuário para orientação do bibliotecário na busca

b) () estimulo do usuário para conhecer os serviços bibliotecários
c) () atestar a importância do bibliotecário no manuseamento das novas tecnologias
d) ( ) diminuição do tempo no que tange a utilização dos serviços bibliotecários

(empréstimo, consulta e outros)

e) ( ) outros

10) Como você percebe às novas relações entre as unidades de informação x usuário?

a) () maior participação do usuário para conhecer os serviços de recuperação da informação
da unidade de informação

b) () atestar a importância do bibliotecário no manuseamento das novas tecnologias

c) () promoção de maior acessibilidade ao usuário
d) () maior conhecimento do usuário acerca do manuseamento dos softwares e dos sistemas

de recuperação da informação
e) () outros

11) Você concorda com a abordagem ou a inclusão de disciplinas, cursos, seminários, palestras
sobre sistemas de recuperação da informação nos cursos de biblioteconomia? Justifique.
a) () Sim
b) ()Não
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ANEXO A - PARTE 1

CURRÍCULOS E PROPOSTAS CURRICULARES DE BffiLIOTECONOMIA NO
BRASIL: 1911-1982-

Depart. De I
Biblioteca Nacional Mackenzie Cultura de

São Paulo
1915 (1 ano) 1931 (2 anos) 1944 1962 1929-1931 1936-1937

Bibliografia História Biblioteca e Técnicas de Catalogação Catalogação

Paleografia Literária com Administração Referência Classificação Classificação
aplicação à de Bibliotecas Bibliografia GeralDiplomática bibliografia Catalogação

Referência Referência

Numismática Iconografia e
Catalogação e

Classificação Classificação
Cartografia

Bibliografia
Bibliografia e Biblioteca e
Referência Administração de

Paleografia História dos Bibliotecas

Diplomática Livros e das Biblioteca e
Bibliotecas Técnicas de

História da Documentação

Literatura Literatura e
(aplicada à Bibliografia
bibliografia) Literária

Noções de Introdução à
Paleografia Cultura Histórica

Cursos Avulsos e Sociológica

Reprodução de
Documentos

Paleografia

Introdução a
Cultura Filosófica
e Artística

Fonte: Castro (apud VALENTIM, 2000)
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ANEXO A - PARTE 2

cuRRÍCULOS E PROPOSTAS CURRICULARES DE BffiLIOTECONOMIA NO
BRASIL: 1911-1982-~~~._-- ~- ~- -- --

10 Projeto de I Currículo Mínimo
ELSP Currículo Mínimo (3 anos)

1938 1940 1944 1956 1962

Catalogação Catalogação Catalogação Bibliografia História dos Livros

Classificação Classificação Classificação Classificação e das Bibliotecas

Referência História dos Referência Catalogação História da
Literatura

História dos Livros e das História dos História dos Livros
Livros e das Bibliotecas Livros e das e das Bibliotecas História da Arte

Bibliotecas Referência Bibliotecas Referência Introdução aos

Biblioteca e estudos Históricos e

Administração
Documentação Sociais

de Bibliotecas História da Arte Evolução do
História da Ciência Pensamento
e da Tecnologia Filosófico e

Científico
História da
Literatura Biblioteca e

Introdução à
Administração de
Bibliotecas

Literatura

Introdução às
Catalogação e
Classificação

Ciências Sociais

Biblioteca e
Bibliografia e
Referência

Administração de
DocumentaçãoBibliotecas

Serviços de Paleografia

Documentação

Seleção de Livros

Fonte: Castro (apud VALENTIM, 2000).
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ANEXOB

PROPOSTAS E DIRETRIZES CURRICULARES - MEC - BRASIL - PARA OS
CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA

Perfil do egresso

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades e

o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de preparados para enfrentar com proficiência e

criatividade os problemas de sua prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, refletir criticamente

sobre a realidade que os envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta, os

egressos dos referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e serviços que demandem

intervenções de natureza e alcance variados: Bibliotecas, centros de documentação ou informação, órgãos de

gestão do patrimônio cultural etc.

As IES poderão acentuar, nos projetos acadêmicos e na biblioteca curricular, características do

egresso que, sem prejuízo do patamar mínimo aqui considerado, componham perfis específicos.

Dentre as competências e habilidades dos graduados em Biblioteconomia, enumeram-se as de caráter

geral e comum, típicas desse nível de formação, e aquelas de caráter específico.

a) De caráter geral e comum

• Identificar as fronteiras que demarcam o respectivo campo de conhecimento;

• Integrar conteúdo de áreas correlatas;

• Utilizar as metalinguagens pertinentes;

• Articular elementos empíricos e conceituais com propriedade;

• Gerar produtos resultantes dos conhecimentos adquiridos;

• Desenvolver e articular instrumentos de trabalho adequados;

• Formular e executar políticas institucionais;

• Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;

• Utilizar racionalmente os recursos disponíveis;

• Desenvolver e utilizar novas tecnologias;

• Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas respectivas áreas de atuação;

• Realizar ações pedagógicas voltadas para a melhoria do desempenho profissional e para a ampliação

do conhecimento na área;

• Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar, prestar

consultoria, realizar perícia e emitir laudos técnicos e pareceres;
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• Responder a demandas determinadas pelas transformações que caracterizam o mundo

contemporâneo.

b) De caráter específico Biblioteconomia

• Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da informação;

• Em todo e qualquer ambiente;

• Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar os recursos e produtos de informação;

• Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza;

• Processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, mediante a aplicação de

conhecimentos teóricos e práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão da

informação;

• Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso das informações.

As competências e habilidades podem ser aplicadas de acordo com a proposta pedagógica de cada IES.

Tópicos de estudo

Os conteúdos dos cursos distribuem-se em matérias de formação geral, destinadas a oferecer

cardeais externas aos campos de conhecimento próprios da Biblioteconomia e em matérias de formação

específica, que são nucleares em relação a cada uma das identidades profissionais em pauta.

1- Matérias de formação geral

De caráter propedêutico ou não, as matérias de formação geral envolvem elementos teóricos e

práticos e têm por objetivo o melhor aproveitamento dos conteúdos específicos de cada curso. As IES podem,

de acordo com seu perfil acadêmico, estabelecer um elenco variável de conhecimentos de fundamentação

(Administração, Antropologia, Ciência da Informação, Comunicação, Direito, Filosofia, História,

Lingüística, Política, Semiologia, Sociologia etc), indicando os elementos que justificam o viés instrumental

que assumem os currículo.

2 - Matérias de formação especifica

As matérias específicas ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou aprofundamentos

programados pelas IES, têm caráter terminal. Constituem o núcleo básico no qual se inscreve a formação de

bibliotecários.

3 - Biblioteconomia

• Fundamentos teóricos da Biblioteconomia

• Biblioteca e tratamento da informação

• Gestão da informação e do conhecimento

• Recursos e serviços de informação
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• Tecnologias em informação

• Políticas e gestão de unidades e serviços de informação

• Metodologia da pesquisa

O desenvolvimento de determinadas habilidades - como as relacionadas com a Metodologia da

pesquisa ou com as Tecnologias em Informação, entre outras - poderá ser objeto de itens curriculares

formalmente constituídos para este fim ou de atividades praticadas no âmbito de uma ou mais matérias.

Recomenda-se que os projetos acadêmicos acentuem a adoção de uma perspectiva humanística na

formulação dos conteúdos, conferindo-lhes um sentido social e cultural que ultrapasse os aspectos utilitários

mais imediatos sugeridos por determinados itens.

As IES podem adotar modalidades de parceria com outros cursos para:

• Ministrar matérias comuns;

• Promover ênfases específicas em determinados aspectos da carreira;

• Ampliar o núcleo de formação básica;

• Complementar conhecimentos auferidos em outras áreas.

Quanto aos cursos seqüenciais, podem apresentar diferentes níveis de abrangência. O acesso a eles é

estabelecido pelas próprias IES e não implica a realização do mesmo processo seletivo empregado para a

carreira convencional. Devem ser mais curtos e ágeis, conferindo certificado de nível superior aos que

concluem e habilitando-os a ingressar no mercado de trabalho para o exercício e determinadas funções ainda

não formalmente reconhecidas como profissões.

Duração dos cursos

Os cursos devem ter uma carga horária mínima de 2500 horas, incluídas as dedicadas a estágios e

atividades complementares.

Estágios e atividades complementares

Mecanismos de relação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os estágios são

desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com intensidade variável segundo a natureza das

matérias, sob a responsabilidade imediata de cada docente. Constituem instrumentos privilegiados para

associar desempenho e conteúdo de forma sistemática e permanente.

Recomenda-se ainda o desenvolvimento de atividades complementares de monitoria, pesquisa,

participação em seminários e congressos, visitas programadas e outras atividades acadêmicas e culturais,

igualmente orientadas por docentes (de preferência em regime de tutoria) e computadas no sistema de

créditos, com vistas à paulatina autonomia intelectual do aluno.

As IES devem garantir espaços para o processo de auto formação, em que o aluno, devidamente

orientado, elabora seu perfil específico, aprofundando-se em conteúdos pra os quais se sente vocacionado e

adquirindo as habilidades instrumentais que lhe faltam para um bom desempenho profissional.
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Estrutura geral dos cursos

A estrutura geral dos cursos expressa por meio dos respectivos projetos acadêmicos, envolve todo

os componentes, procedimentos, objetivos, propostas pedagógicas e recursos humanos e materiais

necessários para alcançar os perfis profissionais estabelecidos.

Os conteúdos curriculares deverão desenvolvidos com o máximo de flexibilidade, de modo a

permitir aos alunos a aquisição de competências e habilidades e a corresponder a seus interesses específicos.

As propostas pedagógicas das IES definirão, nesse sentido, as modalidades de seriação, o sistema de créditos

e pré-requisitos, as matérias opcionais, as combinações que permitem habilitações específicas e os cursos

seqüenciais, dimensionando, entre outros aspectos, a articulação da teoria e da prática, o sistema de avaliação

do processo ensino-aprendizagem, as interfaces dos cursos com a pós-graduação e com o mercado de

trabalho.

Corpo docente

Em virtude de seu caráter profissional, os cursos exigem, na composição do corpo docente, uma

preponderância de pessoal com titulação específica, tanto quanto possível em nível de pós-graduação

(Mestrado e Doutorado), respeitando as proposições indicadas na Lei de Diretrizes e Bases.

Conexão com a avaliação institucional

Todo processo de avaliação implica, a partir de objetivos preestabelecidos, a mensuração dos

resultados obtidos, em função dos meios disponibilizados. Deste modo, variáveis como qualificação,

titulação, regime de trabalho e infra-estrutura de pesquisa, que são de responsabilidade das IES e de seus

mantenedores, devem ser referenciais para todo e qualquer processo de avaliação. As IES adotarão formas

alternativas de avaliação que favoreçam a verificação do desempenho:

• Técnico-científico (clareza, fundamentação, perspectivas divergentes, pertinência, inter-relações e

domínio de conteúdos, questionamentos, síntese, soluções alternativas);

• Didático-pedagógico (cumprimento de objetivos, integração de conteúdos, procedimentos

metodológicos e material de apoio);

• De aspectos atitudinais (participação, assiduidade, ética, criatividade etc.).

As avaliações serão realizadas e acordo com a periodicidade dos cursos, competindo às IES a

escolha dos métodos e técnicas que priorizem aspectos qualitativos. Cabe-Ihes ainda acompanhar o

rendimento dos discentes, com o intuito de descobrir as razões do baixo desempenho e/ou da evasão escolar.

Avaliações periódicas

As avaliações têm como foco a melhoria contínua das atividades docentes e discentes,

contemplando, a par do desempenho acadêmico, a produção científica, os serviços de extensão à comunidade

e a melhoria contínua dos processos de apoio administrativo. Tais avaliações devem tomar por base de dados

e indicadores específicos, mediante instrumentos que meçam a formação dos estudantes tanto em termos de

conhecimentos teóricos, como práticos.
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Padrões de qualidade

Visando ao padrão de qualidade dos cursos, estes devem estar atentos para:

• A articulação das propostas pedagógicas com um projeto global da IES em que está inserido;

• O constante aprimoramento das Bibliotecas, laboratórios de ensino e pesquisa e serviços de

treinamento e aperfeiçoamento profissional;

• A qualificação permanente do corpo docente;

• O incentivo à produção docente e discente;

• A manutenção da excelência acadêmica e a criação de serviço de acompanhamento de egresso, no

sentido de verificar sua inserção profissional;

• A instituição de intercâmbio entre os diferentes programas de formação no Brasil e no exterior,

mediante o estabelecimento de parcerias com outras entidades;

• A promoção de programas de divulgação profissional e de educação continuada em diferentes níveis

(extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação lato e stricto sensu)
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ANEXO C

CURRICULO DO CURSO DE BffiLIOTECONOMIA DA UFC

13semestre
Introdução à Filosofia

Introdução à Sociologia

Introdução à Biblioteconomia

Introdução à Pesquisa Documentária

História dos Registros do Conhecimento

Tecnologias da Informação I

Informática Aplicada a Biblioteconornia e a Ciência da Informação

23 semestre
Fundamentação. Teórica da Biblioteconomia e da Ciência da Informação

Teoria e Prática da Leitura

Editoração

Tecnologias da Informação II

Teorias da Informação e da Comunicação

Disciplina Optativa (Módulo Livre)

33 semestre
Controle dos Registros do Conhecimento

Fontes de Informação I

Metodologia Quantitativa em Biblioteconomia e Ciência da Informação

Metodologia do Trabalho Científico

Cultura e Mídia

Disciplina Optativa (Módulo Livre)

43 semestre
Representação Descritiva da Informação I

Representação Temática da Informação: Indexação

Fontes de Informação II

Formação e Desenvolvimento de acervos

Disciplina Optativa (Módulo Livre)

53 semestre

Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação

Gestão de unidades de Informação

Linguagem Documetárias Alfanuméricas CDD
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Informação e Sociedade

Representação Descritiva II

Estágio Supervisionado I

Disciplina Optativa (Módulo Livre)

6a semestre

Informática Documentária

Estudo de Comunidades e de Usuários

Linguagens Documentárias Alfanuméricas-CDU

TEB: Bases de Dados para Unidades de Informação

Recuperação da Informação

Disciplina Optativa (Módulo Livre)

Estágio Supervisionado II

Monografia I

T" semestre

Gestão de Recursos Humanos em Unidades de Informação

Planejamento de Unidades de Informação

Organização de Sistemas e Métodos em Unidades de Informação

Serviços de Informação

Linguagens Documentárias Alfabéticas

Estágio Supervisionado III

Monografia II

83 semestre

Monografia III

Seminário de Atuação Profissional

Disciplina Optativa (Módulo Livre)


