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RESUMO

Pesquisa de caráter exploratório, analisa dados sobre automação de 10 bibliotecas de
Instituições de Ensino Superior de Fortaleza, focalizando o crescimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação, que acrescentaram novas formas de divulgação e disponibilidade do
saber científico e trouxeram novidades aos meios tradicionais de gerenciamento, disponibilidade
e recuperação da informação. Expõe o cenário acadêmico com a criação, a missão e as funções da
universidade fazendo um foco como instituição que tanto capacita como também conduz a
produzir conhecimento. Destaca o panorama tecnológico da busca de informação e comunicação,
com um enfoque para as opções de uso na Web. Apresenta a virtualidade versus disponibilidade
desses conhecimentos estocados, mostra uma evolução do desenvolvimento da automação das
bibliotecas universitárias a partir da criação do PNBU, a perspectiva futura atenta ao movimento
para software de código aberto e os padrões da nova biblioteca que apresenta como grande
desafio, lidar com dados menos estruturados atualmente disponíveis na Web e interligar com as
informações estruturadas, disponibilizadas nos sistemas de gerenciamento.

Palavras-chave: Bibliotecas universitárias-automação. Bibliotecas universitárias-Fortaleza.
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"é tão urgente quanto necessária a compreen-
são correta da tecnologia: a que recusa entendê-
Ia como obra diabólica ameaçando sempre seres
humanos, ou a que perfila como constantemen-
te a serviço de seu bem estar" Paulo Freire

1 INTRODUÇÃO

A epígrafe que abre nossa introdução foi colocada propositalmente, pois a sociedade

contemporânea é marcada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), sendo a

Internet sua estrela de primeira grandeza. Elas afetam todas as organizações e o indivíduo, em

suas atividades profissionais e pessoais, acarretando mudanças de paradigmas. Por conseqüência,

a área de gerenciamento não poderia estar ausente dessas mudanças.

As organizações, para se inserirem no contexto do novo modelo de gerenciamento, no

mundo globalizado e competitivo, buscam alternativas para atender às rápidas transformações

provocadas pelos avanços tecnológicos, despertando no indivíduo as questões inerentes à

utilidade dessa tecnologia, de forma a encontrar um ponto de equilíbrio entre ser um artefato

potencializador das oportunidades disponibilizadas na sociedade, ou ser um artefato provocador

de desigualdades.

o uso das TIC exige um aprendizado constante e contínuo, uma nova visão de mundo e

uma disposição concreta de não retroceder, mas sim, de avançar. Isso representa estar atento para

compreender as transformações que implicam em seu cotidiano. A literatura aponta posições
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antagônicas neste contexto: alguns radicais vêem a tecnologia como um inimigo poderoso no

espaço sócio-econômico, e outros, como uma distorção, uma vez que elas (tecnologias) são

produtos da capacidade e da intenção humana, e só os humanos podem dar significado ao seu

uso, atribuindo-lhes um caráter complementar às suas atividades. Porém, independentemente

dessas discussões, as TIC estão presentes em todos os campos de conhecimento, e

consequentemente a área de biblioteconomia, como uma das áreas afetadas, não poderia estar

ausente deste cenário, tanto no que diz respeito ao avanço da literatura técnico-científica, que

precisa estar processada com maior rapidez para facilitar seu acesso, como em razão da passagem

do uso de ferramentas tradicionais para novas ferramentas advindas do seu surgimento.

Isto é notório, pois o crescimento exponencial da informação técnico-científica, a partir da

década de 1960, impulsionou os profissionais da área de informação a se inserirem neste novo

paradigma e a buscarem recursos para melhoria, tanto dos meios de controle bibliográfico, quanto

da disponibilidade dos documentos aos seus usuários, de forma ágil e abrangente. O

compartilhamento dos serviços bibliotecários, inicialmente entre bibliotecas e, na atualidade,

também entre sistemas e redes de informação, vem sendo um desses recursos facilitadores da

localização e da obtenção de documentos, utilizando principalmente as novas tecnologias de

armazenamento e de comunicação de dados. Elas têm gerado alterações substanciais na

produção, na disseminação, no armazenamento, no uso e na sistematização da informação.

A partir desse escopo, empreendemos uma pesquisa junto às bibliotecas

universitárias de Fortaleza, na perspectiva de responder às seguintes indagações:

1- De que forma foi ou está sendo efetivado o processo de automação dessas bibliotecas?

2- Qual a participação dos bibliotecários na tomada de decisão para a automação das

bibliotecas?

3- Qual o conhecimento que os bibliotecários têm das TIC que utilizam em seu cotidiano

de trabalho?

4- Qual a participação das bibliotecas nas redes interativas instaladas em nível nacional e

internacional?

5- De que forma essas bibliotecas, ao investirem no processo de automação, objetivaram
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ampliar seus recursos informacionais intra e inter - institucionalmente, utilizando prin-

cipalmente as tecnologias de armazenamento e de comunicação de dados?

Diante do crescimento exponencial do volume de informações e da diversidade de estoque

informacional acumulado nos acervos dessas bibliotecas, necessário se faz buscar alternativas

que eliminem o isolamento e a sensação de auto-suficiência no atendimento de demandas

verificadas através de seus usos, procurando a acessibilidade e aceitando, para ISSO, a

multiplicidade e a diversidade de seus acervos, de profissionais e de usuários, de produtos e de

serviços, de estruturas organizacionais, etc. Para conseguir este intento, é preciso adequar-se a

mutações advindas da era informacional, estabelecendo uma complexa malha de pontos de

informação e de comunicação que se interliguem e que interajam, no compromisso de

disponibilizar a informação demandada. A partir desse contexto, definimos como objetivos:

./ identificar os serviços e os produtos que são considerados como facilitadores na

cooperação ou no compartilhamento;

./ identificar o processo de formação continuada dos profissionais e de orientação dos

usuários diante da implantação das novas tecnologias;

./ identificar o conhecimento por parte dos bibliotecários do completo potencial das novas

tecnologias da informação;

./ identificar a participação em redes interativas de comunicação de abrangência nacional,

como também a disponibilidade de base de dados para os usuários.

Procuramos conhecer também, se numa tentativa de melhoria, já houve substituição de

software e, se estão adequadas aos recursos oferecidos pela Web. Está estruturado da seguinte

maneira: após este capítulo introdutório, o capítulo 2 expõe o cenário acadêmico com criação,

com missão e com funções da universidade, enfocando seu sentido maior tanto como instituição

que capacita o indivíduo a ocupar posição dentro da sociedade no desempenho de uma profissão

de nível superior, como o conduzindo a produzir conhecimento. Neste diapasão, tem-se a

biblioteca universitária como um fórum de interatuação e de comunicação do saber, com a missão

de buscar alternativas para compartilhar informações e para contribuir para que haja realmente



16

disponibilização do conhecimento produzido através de suas funções de ensmo, pesquisa e

extensão.

Na seqüência, o capítulo 3, apresenta um panorama tecnológico da busca de informação e

de comunicação, com um enfoque para as opções de uso na Web em seu cenário atual, a

virtualidade versus a disponibilidade desses conhecimentos gerados e estocados nas

universidades, uma evolução do desenvolvimento da automação das bibliotecas universitárias, a

partir da criação do PNBU, e a perspectiva futura da biblioteca atenta ao movimento para

software de código aberto.

Dando continuidade à nossa trajetória, o capítulo 4, mostra a base metodológica da

pesquisa discorrendo sobre os métodos funcionalista e estruturalista como também o instrumento

utilizado para a coleta de dados; o capítulo 5 apresenta o tratamento dos dados e a discussão dos

resultados fazendo uma análise de cada item; o capítulo 6 manifesta considerações finais dessa

conjuntura, apresentando os pontos fortes e fracos da automação, e, finalmente, as referências e

logo depois os anexos.

É oportuno informarmos que alguns dados e figuras apresentados são do relatório de

padrões da Online Computer Library Center (OCLC) e da palestra da Prof" Patrícia Zeni

Marchiori, durante o XITI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU), realizado

em Natal-RN, de 17 a 21 de Outubro de 2004, com quem concordamos quando diz que, para que

se tenha alguma probabilidade de sucesso perante esta conjuntura:

o gerente da biblioteca pode adotar metodologias para avaliar e reajustar constante-
mente o sistema, buscando simplicidade, abrangência e criatividade. Esta postura es-
tratégica implica na percepção, avaliação e possível adoção de perspectivas diferen-
ciadas para a administração de informações que venham ao encontro de requisitos de
qualidade, amplitude, pertinência, racionalização de recursos, custos e tempo envol-
vidos na coleta, tratamento e disseminação de informação em ambientes cada vez
mais dinâmicos. (MARCHIORI,1997, p.l, grifo nosso)
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Como profissionais da informação, nós bibliotecários precisamos entender o que os

usuários esperam e necessitam dos sistemas de informação automatizados presentes em nossas

bibliotecas, como precisamos também identificar as causas e as estratégias de buscas frustradas

no atendimento de suas demandas. O cenário aponta para uma interoperabilidade cada vez maior,

já presente nos portais de busca, em que são usados protocolos e definidas funções altamente

flexíveis, dando suporte a diversas atividades concomitantes. Nossas bibliotecas e

conseqüentemente seus sistemas, necessitam despertar para essas possibilidades, que podem e

devem estar presentes em seus ambientes.

2 CENÁRIO ACADÊMICO

O termo 'Universidade' surgiu na Europa, entre os séculos XI e XII, por volta de 1220,

após a junção de várias escolas de Paris em uma única corporação, quando os estatutos redigidos

por Robert de Courson passaram a se referir ao termo, por pretender reunir, em seu corpo

docente, a erudição e a sabedoria universal nas artes e nas ciências e, ao mesmo tempo, por reunir

a universalidade de alunos e de professores, bem como todas as congregações. Muitas de suas

características atuais advêm daquele período, como o estabelecimento de currículos, de provas

formais e de cursos de graduação. Originalmente vinculadas a organizações religiosas, foram

gradativamente conquistando autonomia, não apenas na forma de sua organização e de seu

gerenciamento, como também na orientação dos estudos nelas desenvolvidos.

Gomes(2004), em trabalho sobre sociedade civil e Universidade, focaliza que ao longo de

seu desenvolvimento houve a necessidade de luta pela não ingerência do Estado, que propiciou

algum tipo de intervenção em seu interior, uma vez que as universidades dependiam deste para

pagamento de salários de professores, além de outras despesas decorrentes do crescimento de sua

estrutura fisica. " ... este tipo de Universidade, atrelada ao Estado, atendendo a novos interesses,
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passou a ser referência das novas universidades gradativamente implantadas ao Novo Mundo."

(GOMES,2004).

Inicialmente voltada para a formação dos filhos da burguesia, logo surgiram as pressões

para que elas se abrissem para os filhos da classe média, que almejavam mecanismos de ascensão

social. Essa exigência tinha como princípio básico a transformação do antigo súdito em cidadão.

Em outras palavras, tratava-se de formar o cidadão, sujeito de direitos e de deveres em oposição

ao homem rústico do campo, missão para a qual a educação escolarizada é fundamental. O saber

nelas elaborado passou então a ser recuperado socialmente em processos econômicos, políticos e

culturais, através da ampliação do exercício público da cidadania, ou do domínio social e

tecnológico de certos segmentos sobre as sociedades e sobre a natureza.

A partir da Revolução Industrial, consolida-se o modo de produção capitalista, e a

universidade passa a ser encarada como ponto de uma busca incessante de conhecimento, e a

principal preocupação passa a ser a pesquisa, o que faz da Universidade um poderoso instrumento

de progresso técnico e econômico. Isso se foi consolidando com financiamentos feitos pelas

empresas e pelo Estado, objetivando experimentos e investigações científicas que produzissem

novos conhecimentos direcionados à produção e à ação estratégica e que permitissem a

ampliação do capital. Como qualitativo científico, segundo Andrade, a referência fica atrelada ao

processo sistemático, "com vistas a conceber, sistematizar e resolver questões, pela utilização do

método científico, tal como ele é definido a partir da modernidade, com Bacon e Descartes"

(ANDRADE,2004).

Como instituição dedicada à ciência, servindo tanto de marco como de exemplo, a

Universidade desse Novo Mundo nasceu em Berlim, em 1810, voltada a reelaborar e criar novos

conhecimentos.
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2.1 A Universidade Brasileira

A idéia de Universidade tal como foi vivida na Alemanha, que, segundo Fávero

(1977,p.83), "coube integrar, em sua própria origem, as funções de pesquisa e ensino, pela

descoberta e pela formulação da ciência a ser ensinada", não chegou a ser concretizada, em sua

origem, no Brasil que teve na sua história de criação, a Universidade do Rio de Janeiro, como a

primeira instituição universitária pública do país. Instituída em 1920, pelo Decreto N°. 14.343 do

então Presidente Epitácio Pessoa, foi constituída a partir de faculdades e institutos existentes e,

suscitou o debate em tomo do problema universitário brasileiro. Em 1925, o Decreto N°. 16.782A

autorizou, segundo o modelo do Rio de Janeiro, a criação de outras universidades nos Estados de

Pemambuco, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para gozarem, daquela

prerrogativa.

A partir da década de 50, acelerou-se o desenvolvimento do país e desencadeou

discussões, além das questões de estrutura e organização, do papel da universidade dentro da

sociedade colocando-a como instituição social que se propõe transformadora que passa a definir

sua existência, no comprometimento com questões sociais relevantes, propondo-se a se

aproximar da sociedade pelas suas funções básicas de pesquisa, de ensino e de extensão. A práxis

cultural universitária passa a ser então a de que um conhecimento, para ser eficaz, deve ser

convertido de alguma maneira em ação, de forma que cada um, pessoalmente, chegue a aplicá-lo

em certa medida. Em nenhuma de suas áreas, faz sentido ser desenvolvida alguma atividade

isolada da sociedade. O significado pleno de sua prática passa a ser em última instância, na

relação com o meio exterior; o lema em seu propósito é melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar do homem, como também buscar soluções para problemas.

Historicamente, sua função, conforme definida por Sucupira (1972), tem sido a

transformação de um saber e de uma cultura e a educação de uma elite. Assim, ela se qualifica

como uma instituição produtiva pela formação e pela capacitação contínua de recursos humanos,

constituindo-se em um núcleo de desenvolvimento científico e de descoberta de novas

tecnologias. É em si só, uma fonte de informação por excelência, na medida em que produz e

reproduz informações que atendem às necessidades de ensino, de pesquisa e de extensão.
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Muito já se discutiu sobre sua função. A priori, como organização, ela capacita o

indivíduo a ocupar posições dentro da sociedade, no desempenho de uma profissão de nível

superior, bem como o conduz a produzir, a elaborar, a analisar, a discutir, a fazer avançar e a

transmitir o conhecimento por ele gerado. Seu objetivo concentra-se no compromisso com o

conhecimento, quer na produção, quer na sua transmissão, quer na sua socialização,

independentemente do /óeus onde se realiza - ensino, pesquisa ou extensão, por meio dos quais

são transmitidos o saber, a cultura e a educação.

Enquanto subsistema do sistema de educação supenor ou mesmo do sistema sócio-

cultural do país, a universidade reflete o modo geral das relações sociais, contribuindo

decisivamente para a reprodução desse modo, legitimando e sendo legitimada pela sua importante

função educativa, que se nutre das atividades de produção, de transmissão e de socialização do

conhecimento. Com esse panorama educacional, Mance(2005) apresenta a problemática de que,

as redes de conversações existentes na universidade nem sempre legitimam ou
reproduzem aquelas existentes na sociedade e ai se reveste, ou passa a ser, po-
tencialmente, um foco original de mudanças estruturais da sociedade criando
assim uma chamada vocação política decorrente de seu mecanismo gerativo.

Isto nos mostra que mesmo o ensino das aptidões profissionais deve ser orientado para

.uma formação íntegra, geral e não direcionada. Neste aspecto, o papel da informação e do

conhecimento é de fundamental importância em suas atividades, já que ambos determinam o

fundamento de seus processos em todas as suas instâncias: nas atividades de pesquisa, com a

criação e com a descoberta do conhecimento; nas de ensino e de extensão com sua transmissão e

socialização, e na biblioteca, na preservação, na acessibilidade e na disponibilidade da produção

técnico-científica.

Inegavelmente, a universidade tem sido a incubadora e a disseminadora das novas

tecnologias de informação e de comunicação que têm gerado alterações substanciais na produção,
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na disseminação, no armazenamento, no uso e na sistematização da informação para uma

transformação, tanto na esfera da cidadania como na esfera da pesquisa e do ensino. SOUZA

(1998,p.64), numa visão materialista, define como conhecimento tudo que é produzido pela ação

do homem sobre a natureza e sobre si mesmo, tendo como fim último a busca da verdade

objetivamente comprovada (ciência), a busca da felicidade (estética e filosofia) e a busca do bem

material (tecnologia).

O papel das universidades, principalmente das públicas, na produção e na difusão do

conhecimento é fundamental e precisa ser preservado. Isso exige que novas fontes de recursos

sejam criadas, e esse desafio não pode mais ser adiado. Cabe à comunidade acadêmica e ao poder

público avançar no debate sobre a reforma universitária e encaminhar soluções, sem as quais fica

ameaçado um patrimônio de valor inestimável para o País. Como nos ensina Wanderley

(1991,p.ll), "a universidade situa-se na esfera da superestrutura, dentro da Sociedade Civil,

mantendo vínculos com a Sociedade Política, e a base econômica, colaborando,

consequentemente, para uma transformação social". Ela não pode se contrapor ao movimento

desta sociedade, nem se submeter mecanicamente a todo e a qualquer movimento dessa

sociedade. Deve sim, estar atenta às demandas sociais que constituem outra dimensão do meio

externo formada por:

a) comunidades que são capazes de pressioná-Ias e

b) por agentes sociais que são também capazes de interferir nesse processo.

O que é feito sim, de forma regular, e de tal maneira que a comunidade está inserida na

universidade e não um mero meio externo. Segundo Mance (1999), um dos grandes desafios da

educação e da universidade está em "ensinar o educando a localizar, interpretar e reagir às

informações disponibilizadas em inúmeros bancos de dados através de múltiplos canais de

acesso". Com a pesquisa universitária, ela toma como objetos aqueles que sejam relevantes à

ampliação das liberdades. Por sua vez, com o ensino universitário, educa o aluno para a atividade

da pesquisa, transmitindo os conteúdos historicamente elaborados e realizando as orientações que

permitam não apenas exercer uma atividade profissional ou científica competente, mas um

exercício crítico sobre seu contexto. Por fim, com a extensão universitária, permite a intervenção
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de professores e de estudantes junto às comunidades, tanto aplicando conhecimentos, como

questionando os próprios limites das teorias e dos procedimentos assumidos.

2.2 A participação das bibliotecas universitárias no contexto acadêmico

Para maior participação na vida acadêmica e política da universidade, as bibliotecas

universitárias devem estar atentas às mudanças no ensino e prontas a estabelecer tratamento

hospitaleiro a estas mudanças. Sendo um dos instrumentos principais na assimilação individual

da informação científica, toma-se imprescindível e urgente que sua atuação se liberte das

limitações tradicionais - atendo-se ao empréstimo de livros e periódicos - para oferecer uma

contribuição real e decisiva aos planos nacionais de desenvolvimento científico, tecnológico e

cultural. Para tal posicionamento e, tendo como prioridade, o atendimento ao usuário, devem

apresentar um caráter inovador de dinamização, que implica na capacidade não só de reunir, mas

também de disseminar informações. Essas abordagens refletem seu estudo, como uma

organização completa e sob uma perspectiva sistêmica, sendo analisada com referência ao meio

ambiente no qual está inserida e as suas relações com essa ambiência.

Carvalho (2002, apud KLAES, 1991 ,p.291) entende que ela ''tem sido definida tanto em

termos de seu propósito - como biblioteca de instituição de ensino superior destinada a suprir as

necessidades informacionais da comunidade acadêmica, quanto em termos de seus componentes

- pessoas, coleções e prédios". Com o propósito estabelecido de promover a infra-estrutura

bibliográfica, documentária e informacional para apoiar as atividades da universidade e entendida

como uma organização intencionalmente constituída, a biblioteca universitária não pode ser

caracterizada como uma organização isolada, uma vez que existe como subsistema da

organização maior que a institui - a universidade. Assim sendo, deve ter seus objetivos centrados

nas necessidades informacionais do indivíduo, membro dessa comunidade na qual está inserida.

Quer no seu formato tradicional, quer no seu formato eletrônico, atinge seu amadurecimento sem
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perder de vista sua relação direta com a socialização do conhecimento. Segundo Pimentel (1996

apud CARV ALHO,2002), para que isso aconteça é necessário aceitar que "as TIC representam

instrumentos capazes de favorecer a capacidade do ser humano de ampliar seus conhecimentos,

produzir informações, armazena-Ias e difundi-Ias, englobando assim, o ciclo informacional

demandado pela sociedade humana".

Este novo contexto, provocado pelo desenvolvimento tecnológico, pela dinamicidade da

ciência e pela qualificação dos usuários, tem forçado as bibliotecas a interagirem com modernas

tecnologias da informação em seus serviços e produtos oferecidos, tanto no gerenciamento dos

processos com rapidez e com precisão, quanto no oferecimento de novos serviços, compatíveis

com os usuários e a equipe, apesar de enfrentarem sérios desafios na transferência desses

conhecimentos e informações. Para suprir esta dificuldade, é necessário conhecimento e

incorporação dos recursos tecnológicos existentes, o que, por si só, já se constitui de sério

desafio, pois ela tem convivido com conflitos organizacionais, orçamento reduzido e pessoal

insuficiente.

Encontram-se muito aquém do desejado, em termos de infra-estrutura e de recursos

humanos, físicos, financeiros e informacionais. Essa situação conduz, necessariamente, a um

repensar das políticas e dos processos de desenvolvimento de coleções e de prestação de serviços,

para um trabalho cooperativo e compartilhado, como exige hoje o contexto globalizado. Para que

isso se tome viável, é necessária urna conscientização, por parte dos bibliotecários, dos objetivos

e das vantagens do trabalho cooperativo, incluindo a aquisição, o tratamento da informação e o

acesso ao documento, não apenas individual, mas institucional, de modo a viabilizar sua

execução nacional, em forma de redes.

Essa dimensão maior deve ser considerada quando refletimos sobre possíveis alternativas

de ação para a biblioteca universitária junto à comunidade externa. Nosso foco, no entanto, é a

compreensão exata do seu papel dentro da própria instituição e do que dela espera a comunidade

universitária. Assim como as pessoas, as instituições são únicas e, sempre, encontram formas

específicas de responderem aos desafios e às demandas que lhes são impostas pela sociedade.
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A formação de uma cultura informacional exige a participação de vários atores sociais e

outorga às bibliotecas um papel dinâmico e atuante, contrariando as suas rotinas tradicionais de

sistematização de conhecimento. Assim como defendido por Bertholino;Oliveira (1991, p.194),

"o conhecimento e o uso das novas tecnologias de informação e de comunicação são condição

sine qua non para que as bibliotecas possam atuar como elemento multiplicador e facilitador do

uso da informação". Passando, portanto, prioritariamente, por uma infra-estrutura de informação

adequada, pela capacitação profissional e pelas políticas de informação.

As formas de produção do saber científico contribuem para levar as bibliotecas

universitárias a serem unidades partícipes no ambiente acadêmico, juntamente com os

laboratórios, ao acelerar a produção do registro do conhecimento, tornando-as parceiras de novos

recursos educacionais. Nesse contexto, Rondelli;Sarti(2003) determinam que devem estar

preparadas para conviver com situações do cotidiano e com as necessidades dos usuários e que

seus sistemas auto matizados devem estar consoantes com:

./ a velocidade da descoberta do conhecimento;

./ a criatividade e a percepção para saber usar e reciclar as informações disponíveis;

./ a geração de um conhecimento produzido coletivamente;

./ a solução de informações com valores agregados;

./ o surgimento de novas formas de acesso à informação;

./ novos estilos de raciocínio e de conhecimento.

Desde a invenção da imprensa em 1450 e três séculos depois, com a publicação da

Enciclopaedia de Diderot em 1759, aumentou muito o volume de produção de informação

desencadeando a necessidade de uso de outros instrumentos de busca e recuperação da

informação nas bibliotecas universitárias, antes restritos às bibliografias e catálogos. Nas últimas

décadas, porém, outros fatores trouxeram novidades aos meios tradicionais de gerenciamento, de

disponibilização e de recuperação da informação, conferindo assim um modo especial de

sistematizar e de divulgar conhecimento e informação. A introdução de novas tecnologias e o

crescimento das telecomunicações, aliados à rapidez e ao baixo custo, acrescentaram outras
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dimensões ao trabalho das bibliotecas. A cooperação passou a ser prioridade. Evitar as iniciativas

isoladas passou também a fazer parte das responsabilidades inerentes à biblioteca universitária. A

partir deste contexto, conseguiu-se atingir maior grau de satisfação que, isoladamente, sena

impraticável, garantindo aos usuários maior quantidade e melhor qualidade de informação.

A auto mação , como facilitadora desse processo, não se restringe somente ao

armazenamento ou ao simples informar onde a informação está localizada, mas também "a

organização de estoques de documentos para a acessibilidade e disponibilidade de informação

eletrônica" (MARCHIORI,2004). Ela implica em rever e redesenhar ações, produtos e serviços,

priorizando uma determinada coleção organizada para beneficiar uma população de determinados

usuários, reais ou potenciais, sendo especialmente estruturada para que se tenha fácil acesso ao

seu conteúdo e às suas relações. O desenho dessas ações, produtos e serviços, nos sistemas, além

de beneficiar o processo técnico e estruturar o Catálogo em Linha de Acesso Público (OPACS),

deve dirigir-se também para as atividades de efetivação de compra e de aquisição por permuta ou

doação de materiais, controle de circulação de livros e de periódicos, informação gerencial,

empréstimos entre bibliotecas e informação comunitária, etc.

As novas formas de acesso aos recursos das bibliotecas, as páginas interativas, as ligações

com informações remotas, entre outras, são recursos permitidos a partir do advento da World

Wide Web (WWW), que proporcionou acesso a uma grande variedade de recursos informacionais

e a serviços, sendo necessário, entretanto, o uso de interfaces amigáveis, que ajudem a localizá-

los e a utilizá-Ios. Segundo Rowley (2002,p.191), a Internet poderá vir a concretizar a etapa final

da curva exponencial que era parte das especulações feitas por diversos autores, há alguns anos,

sobre a explosão da informação, pois

possui bases de dados muna enorme variedade de formatos, além de numero-
sos programas de recuperação diferentes, instalados em diferentes platafor-
mas de computador e oferecendo acesso, por intermédio de diferentes inter-
faces a subconjuntos dessas bases de dados (ROWLEY,2002,p.191).
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Entretanto, além das informações na Web serem fragmentadas, a desagregação do

conteúdo as divide ainda mais, e a fluidez e o paralelismo de opções podem expor ainda mais

conteúdo ao "consumidor de informações" que não precisa saber onde os dados são armazenados

ou como gerir a estrutura do sistema de arquivos do servidor. Por ser uma metáfora de ordem e de

racionalidade, poucas instituições, fora as bibliotecas, têm a capacidade de juntar novamente as

peças desse quebra-cabeça e construir as trilhas da navegação. Nela, o processo de busca de

informações é feito dentro de sistemas altamente estruturados e semanticamente densos, e as

informações são expostas, e o conhecimento é obtido, em função de uma navegação bem-

sucedida, por essas estruturas preexistentes. Como esse é um processo complexo, o bibliotecário

ajuda a navegar por um sistema no qual, cada item do conteúdo, tem um local predeterminado.

A atual expansão do acesso por meio da Internet oferece uma vasta quantidade de

informações mal defmidas, que se alteram rapidamente, a um grande número de usuários que são

relativamente novos no campo da recuperação da informação. "O grande desafio das bibliotecas é

lidar com dados menos estruturados atualmente disponíveis na Web e interligar com as

informações estruturadas, disponibilizadas em seus sistemas" (OCLC,2003,p.16).

Não obstante, é preciso estar atento também para uma postura crítica em relação a cada

tecnologia de informação. Não se pode achar que ela é a "resposta" para todos os problemas. É

importante que continuemos a "avaliar nossa missão primordial que é a de ajudar nosso cliente a

encontrar a informação que precisa na hora certa e no formato adequado" Cunha(1994,p.120),

isto é, fornecer informações aos indivíduos onde e quando eles necessitarem.

3 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A base da educação, levando em conta o conhecimento como mediação de cidadania,

tem-se concentrado no acesso e na distribuição sem fronteiras desse conhecimento e da
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informação qualitativamente relevante e quantitativamente suficiente, bem co na capacidade

que permita interpretar adequadamente tais informações. A tecnologia de comuni - de dados,

a interconectividade de recursos e de grandes bases de dados têm permitido tro

informações, nunca antes experimentadas. Em trabalho publicado sobre vTrtn~' li'dade,

Rondelli;Sarti(2003, p.129) discorrem sobre esta conectividade proporcionada pela Internet

trouxe para as universidades e institutos de pesquisas a possibilidade de
uso intensivo desta tecnologia cuja importância se traduz fundamentalmente
no potencial de conectividade e que está provocando mudanças rápidas e
importantes no modo de pesquisar, escrever e divulgar resultados

A partir desta constatação, as autoras apresentam características da virtualidade, que,

apoiada na conectividade proporcionada pela Internet, têm reduzido a distância entre aqueles que

escrevem e aqueles que lêem, sejam leigos ou especialistas. Estas características são:

./ ser repositório de informação;

./ ter demanda por novas formas de sistematizar a informação;

./ ter nova maneira de acessar a informação e divulgar a ciência;

./ ter novas formas de se realizarem as relações entre diferentes áreas e temas do

conhecimento;

./ ter novo ritmo de produzir e divulgar informação e conhecimento;

./ ter articulação de interação entre os agentes do conhecimento com vistas a produzi-lo

e aprimorá-lo(RONDELLI;SARTI,2003).

Publicações acadêmico-científicas, publicadas em formatos eletrônicos, exigem

redimensionamentos de espaços, equipamento específico e novos mecanismos de tratamento,

para a busca e a disseminação destes materiais. A presença do eletrônico na produção da

informação científica virtual também alterou o cenário em que a divulgação científica vinha

tradicionalmente se processando. Esse conjunto de informações produzidas por indivíduos e por

instituições de pesquisas, fica depositado neste grande repositório que, no entanto, "apesar de

sua dimensão e da quantidade inumerável de dados que pode armazenar, não tem sua principal
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característica apenas nesta capacidade, que é importante, mas não suficiente para explicar o

impacto sobre o fazer científico" (RONDELLI; SARTI,2003,p.124).

Como apresentado na Figura 1, já existe uma definição de padrões para um gerenciamento

mais coordenado na divulgação do conhecimento (objetos de aprendizagem), atualmente gerado

nas universidades, utilizando-se tecnologia de informação e de comunicação de dados,

focalizando o objetivo maior como sendo a necessidade de aproximação mais ágil e rápida entre

o usuário e o conhecimento. Assim, desenvolver mecanismos de publicação eletrônica para a

comunidade acadêmica, contribuindo para o aumento de sua visibilidade e divulgação, torna-se,

portanto, uma questão essencial para o desenvolvimento e a maturidade da pesquisa científica

Figura 1 - Fluxo de informações acadêmicas
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Objetos de aprendizagem do Dr. Jim Flowers do Dep. de Industria e Tecnologia, Ball State University
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Segundo dados da Análise do Cenário da OCLC (2003,p.4), hoje, o "consumidor de

informações freqüentem ente prefere a Web, mesmo indo à biblioteca, apesar da precaução do

bibliotecário com a confiabilidade dessas informações". Afirma o relatório ainda que três fatores

provavelmente contribuam para manter esta tendência:

a) A auto-suficiência cada vez maior do consumidor

A auto-suficiência pode ser percebida pelo uso freqüente em compras, em entretenimento,

em pesquisa, em viagens, em conversas e pela constatação de que, grande parte dos usuários da

Internet nos EUA, na Europa e na China, usa serviços bancários online, no Brasil, são 18 milhões

de correntistas, Mais de 40% compram serviços de viagem via Web. Além de encurtar distâncias,

ela inaugurou uma forma de trabalho descentralizada, sem hierarquia, com transparência em que

a colaboração de muitos pode criar produtos e idéias capazes de substituir as corporações

tradicionais.

b) A satisfação com os serviços oferecidos

o grau de satisfação se manifesta pelo resultado da pesquisa realizada em 2002, pela

Outsell Inc., que estudou mais de 30.000 pessoas em busca de informações pela Internet nos

EUA e constatou que 78% dos entrevistados responderam que a Web aberta supre a maior parte

de suas necessidades. No Brasil, o Portal de Periódicos da Capes, maior banco de informações

científicas da América Latina, atendendo 152 instituições, tem 80 mil acessos diários. O serviço

possui 8.500 títulos de fontes nacionais e internacionais de nível acadêmico.

c) A continuidade do mundo online.

A continuidade se expressa pela mudança na separação tradicional entre tempo para

estudo, para o Jazer e para o trabalho. A continuidade do mundo hoje é constatada pelos

dispositivos móveis de computação que permitem diversas atividades concomitantes. Essa
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realidade é mais presente no meio jovem. A mais popular rede virtual de relacionamentos -

Orkut, possui seis milhões de cadastrados, eles vivem num mundo que é uma "infoesfera"

contínua, sem fronteiras demarcadas ou compartimentalizadas como o mundo das bibliotecas,

que separa esferas de informações.

A figura 2 nos mostra a participação efetiva dos mecanismos de busca na Web. Isso se

justifica pela interatividade de serviços e pela introdução de novas tecnologias de colaboração

que permitem a troca de informações e possibilitam o comércio.

Figura 2- Tecnologia de Busca na Web
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Fonte OCLC:2003

Segundo a OCLC(2003), a Web permite a associação livre, irrestrita e desordenada.

Buscar é secundário, o mais importante é encontrar, e o processo pelo qual se encontram as

coisas não tem importância. As "coleções" são temporárias e subjetivas,

...onde a entrada em um blog pode ser tão valiosa para o indivíduo quanto um
artigo "não publicado" ou quanto seis páginas de um livro disponibilizado ao pú-
blico, por exemplo, pela Amazon.O usuário busca sozinho, sem ajuda especializa-
da e, sem saber o que ficou por descobrir, dá-se por satisfeito. (OCLC,2003, p.4).
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Na biblioteca, o processo é antagônico. Ela separa esfera de informações (fragmenta). Os

dois mundos parecem ser incompatíveis. Um representa a ordem; o outro, o caos. Neste caos, o

processamento de dados e a troca de informações ficam intimamente ligados aos processos com o

uso de sofisticados sistemas de mensagens, de soluções de código aberto e de novos protocolos

de segurança, facilitando novos tipos de relações, de colaborações e de parcerias.

Exemplo bem interessante oferecido hoje pela Web é a enciclopédia aberta que vive da

colaboração de milhares de anônimos, denominada Wikipedia. Fundada pelos americanos Jimmy

Wales e Larry Sanger, é um site online em política, história, ciência, atualidades, ou simples

curiosidades, com 350 mil verbetes escritos em 80 idiomas, entre eles mais de 25 mil em

português. Seu nome vem de wiki, que significa "muito rápido" em idioma havaiano. Os artigos

são escritos de forma colaborativa, em que vários autores editam a mesma página, permitindo aos

voluntários corrigir artigos, ortografia e traduzir textos. O banco de dados tem ainda dicionário e

livro virtual de citações, sem contar os fóruns de discussão, de rascunho e as novidades que

surgem diariamente. É gerenciada e operada pela Wikimedia Foundation, organização sem fins

lucrativos. (MENCONI, 2004,p.l 06).

A Google, operadora do serviço de buscas mais popular da internet, anunciou acordo com

algumas das maiores bibliotecas dos EUA e a da Universidade de Oxford (Reino Unido) para

converter seus acervos em arquivos digitais que serão postos na rede. O objetivo da colaboração

entre a Google e as instituições de pesquisa -que incluem as universidades de Michigan, Harvard

e Stanford e a Biblioteca Pública de Nova York- é criar um acervo de livros, de textos

acadêmicos e de coleções especiais no qual usuários poderão fazer buscas gratuitas que levem em

conta não apenas título, autor e assunto das obras, mas também seu conteúdo.

O Quadro 1 nos ajuda a perceber o grande interesse em ambientes mais colaborativos e

contínuos, utilizados largamente pelos mecanismos de busca da Web. De 26 serviços oferecidos,

15 são ofertados pela Amazon.com e por bibliotecas virtuais, sendo que nestas 7 estão em fase de

experiência; o Google e o Yahoo oferecem respectivamente 18 e 20; e a IBM e Microsoft

oferecem 23.
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Quadro 1 - Tecnologia de colaboração

Bibliotecas Amazon Google Yahoo mM Microsoft

e-mail S S S S S S

Mensagens Instantânea S S S S S

"chat" S S S S S

Alertas S S S S S S

Janelas"pop-up" S S S S S

Telefonia S S S S S S

Workflow S S

Gerenciamento de Doe. S S S S

Intercâmbio de documentos S S S S S S

Intercâmbio imagens/fotos E S S E S S

Repositório pessoais S E S S S

Portais S S S S S S

Diários Virtuais (blogs) S S S S S

Consultoria S S S S S S

Pesquisa. De opinião E S S S S S

Vídeo conferência E S S p

Audio conferência S S S P

Lousas Virtuais E p

Comparto de aplicativos E S S P

Comparto de desktops S p

Quadros avisos eletrônicos E S S S S

Wikis (blogs coletivos) S S S

Conferências p/ Web E S S S S

Calendários eletrônicos S S S

"gerenciamento presente" S

Escritórios Virtuais S S

Fonte: OCLC 2003

Legenda: E= Experimental P= Em andamento S'= Em funcionamento



33

Castells (apud CARV ALHO,2002) defende a importância dessa trajetória tecnológica,

num contínuo aprendizado e descobrimento, que devem ser atribuídos, não à centralidade de

conhecimentos e de informação, mas à aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a

geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento e de comunicação da informação,

em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso. Assim, ele nos ensina que

o paradigma tecnológico que hoje vivemos deve ser visualizado pela:

... dinâmica autônoma da descoberta e difusão tecnológica, pois as disponibilidades
de novas tecnologias constituídas como um sistema na década de 1970, foi uma
base fundamental para o processo de reestruturação sócio econômico dos anos 80.
E a utilização dessas tecnologias na década de 1980 condicionou, em grande parte,
seus usos e trajetória da década de 1990. ° surgimento da sociedade em rede não
pode ser entendido sem a interação entre estas duas tendências relativamente autô-
nomas (CARV ALHO,2002)

A autora continua seus estudos sobre os teóricos que se debruçaram sobre as questões

pertinentes à tecnologia e faz também referência especial a Pierre Levi que afirma, sem deixar de

focar suas implicações culturais, sociais, econômicas e políticas, a tecnologia reconfigura a

sociedade atual no formato de uma grande rede. Sendo definida aqui, em seu sentido mais amplo

como toda a tecnologia concernente à busca, ao arrnazenamento, ao processamento, ao uso, à

comunicação, à transmissão e à atualização de qualquer forma e tipo de informação,

independentemente de suas técnicas de suporte (CARV ALHO,2002).

Diante destas reflexões, fica evidente que as tecnologias de informação e de comunicação

não podem ser entendidas somente como processos a serem desenvolvidos ou como simples

ferramentas para aplicação, que o ser humano organiza ou reorganiza em todas as suas relações, a

partir da lógica de suas necessidades, mas que podem subsidiar a amplificação e a redefinição da

própria tecnologia, que não se restringe aos saberes acadêmicos ou ao conhecimento científico.
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3.1 O cenário do gerenciamento na automação das bibliotecas universitárias

Com a função principal de gerenciador da informação e, mais precisamente, a de

organizador e administrador de coleções bibliográficas, os sistemas são concebidos como

instrumento prático do conhecimento para fins de fornecer respostas aos utilizadores das

informações armazenadas no acervo das bibliotecas. Suas ferramentas são criadas para a gestão

qualitativa de serviços e de produtos que possibilitem aos usuários o acesso a informações

relevantes e atualizadas nas instâncias local, nacional e internacional. Isso implica a necessidade

de se estudar o usuário, seus desejos, necessidades e interesses, bem como as formas de como

pretendem ser atendidos.

Existem esforços no desenvolvimento de sistemas, no sentido do conhecimento da

comunidade e do indivíduo, isto é, sistema focado no indivíduo, principalmente nos softwares

usados em portais de recuperação da informação. Um exemplo bem recente é o "Armazém

Digital", que é uma loja localizada no Rio de Janeiro, voltada para o usuário de literatura, onde é

oferecido um software denominado Robot, um buscador de livros na Internet que vasculha sites

que oferecem livros digitais e os cadastra de forma especificada pelo programador. É como se

fosse um Google voltado apenas para obras literárias. Hoje, um milhão de livros está cadastrado

no banco de dados do Robot. Além dos sites, o projeto também prevê o cadastro de livros raros

da Biblioteca Nacional (BN) e de obras não mais comercializadas pelas editoras. O Robot utiliza

o software gerenciador de direitos autorais digitais da Microsoft.

Através dos OPACS, já é possível acessar parte do acervo de várias bibliotecas do mundo,

pois muitos sites publicam obras de domínio público, mas, na maioria dos casos, a busca se limita

à consulta às referências, isto é, a um catálogo em bibliotecas "reais". Não é possível incluir o

texto das obras na pesquisa. Sites como o A9 (www.a9.com) da Amazon.com e o próprio Google

já permitem a busca de textos de livros cujas editoras "abriram" as obras, mas o usuário só pode

ler trechos dos textos. O Google Scholar (scholar.google.com) e o A9 também localizam palavras



35

e expressões dentro de artigos acadêmicos, mas a leitura integral dos artigos só é permitida a

usuários e a instituições assinantes desses serviços.

Ainda que a aplicação principal desses mecanismos de busca seja proporcionar acesso aos

recursos disponíveis na Rede e armazenados em inúmeros servidores diferentes, esta área de

aplicação tem grande probabilidade de operacionalizar com bibliotecas, isto é, de usar

mecanismos de busca como ferramentas de recuperação em ambientes de Intranet para a

recuperação de documentos de um acervo local. Estão sendo realizadas experiências nas áreas de

bases semânticas de conhecimento e do uso de thesaurus, a fim de melhorar a eficácia das buscas,

pois "quanto mais parecido com a consulta for o registro, maior probabilidade do documento que

ele representa vir a ser relevante para a necessidade de informação do usuário", logicamente, isso

pode ser melhor conseguido com a intervenção humana, que levaria a resultados com maior grau

de coincidência com essas necessidades (ROWLEY,2002, p.194).

No âmbito de bibliotecas universitárias, assim como outros, coleções são organizadas com

base em sistemas padronizados, preferencialmente seguindo normas internacionais, a fim de

facilitar busca e recuperação com o objetivo de maximizar resultados. As alternativas que têm

sido desenvolvidas nessa direção vêm permitindo a criação de meios para suporte dos registros,

bem como a criação de instrumentos para assegurar os padrões, permitindo que tais registros

venham a se tomar recuperáveis pela identificação de respostas a variáveis comuns. Para se

chegar a este cenário, alguns fatos nortearam a trajetória de uniformizar o trabalho de

recuperação e controle de informações bibliográficas nas bibliotecas universitárias através da

automação.

No período de 1968 a 1995, as B.U's vivenciaram experiência em tomo de uma política

pública cuja proposta inicial evidenciava a intenção de construir um Sistema Nacional de

Bibliotecas Universitárias, o que resultou na criação, no âmbito do MEC/SESu, do Programa

Nacional de Bibliotecas Universitárias (PNBU), do qual emanaram, nas duas primeiras versões,

46 ações programáticas, focalizando seis áreas-problemas ou de desenvolvimento. Na área da

cooperação entre bibliotecas, a automação foi destacada como ação que se deveria propor a

desenvolver uma rede de intercâmbio de dados bibliográficos e documentários para viabilizar
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serviços de catalogação cooperativa, empréstimo, comutação, etc. A Fundação Getúlio Vargas -

FGVIRJ foi escolhida como unidade central de uma rede de catalogação cooperativa nacional-

Rede Bibliodata - e seus serviços colocados à disposição das bibliotecas do País que quisessem

participar desse processo.

o estabelecimento pela FGV do formato USMARC brasileiro - o MARC21, denominado

CALCO - Catalogação Legível por Computador, foi fundamental para a automação de

bibliotecas universitárias. A compatibilização de registros através de seu uso permitiu

intercâmbio de dados e compartilhamento de recursos, visando a atender várias funções da

biblioteca e principalmente produtos de catalogação cooperativa e, nessa perspectiva, foi

permitido fazer também a conversão retrospectiva As bases de dados em CD-ROM utilizadas

nos Postos ANTARES do Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica (IBICT)

foram também elementos-chave que contribuíram para experiências felizes de

interação/cooperação bibliotecária

A implantação dos Postos ANTARES do mICT e a edição em Compact Disk ReadOnline

Memory (CD-ROM) da base de dados de Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde

(LILACS) pelo Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

(BIREME), no ano de 1994, impulsionou muito o processo de automação nas bibliotecas

universitárias. A utilização pelas bibliotecas das bases de dados editadas no exterior,

pesquisadas através de um terminal de computador, telex ou mesmo um microcomputador, no

Posto Antares, levou a uma demanda cada vez maior por parte de pesquisadores, fazendo um

caminho sem volta e pressionando a publicação das primeiras bases de dados de acesso

público nacionais, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Primeiros bancos de dados no Brasil

BANCO

05 Area agrícola

N.OBases NATUREZA

ARUANDNSERPRO 11 Cadastros industriais, marcas e patentes.

BIREME(Lilacs) 04 Area médica

CENAGRl
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BANCO N.o Bases NATUREZA
CIN/CNEN 08 Energia nuclear e elétrica, física, eletrônica.

FGV 02 Catálogo de livros e dados estatísticos.

IBICT 06 Ciência informação, catálogo de periódicos/ teses.

PRODASEN 12 Area de direito e jurisprudência.

A partir da experiência do Bibliodata CALCO, o desenvolvimento de sistemas de

recuperação sofreu um grande impacto no setor de processos técnicos pela agilidade que

imprimiram às suas atividades, o que refletiu, direta ou indiretamente, em outros produtos e

serviços oferecidos (circulação do acervo, recuperação da informação, seleção e aquisição, etc.).

A compatibilidade permitida através do uso de padrões levou o desenvolvimento de ferramentas e

de funções para uma integração de sistemas, para o intercâmbio (importação / exportação) de

dados e, conseqüentemente, para um avanço no compartilhamento de recursos. Outras duas

grandes contribuições no âmbito Nacional, disponibilizadas para bibliotecas universitárias, foram

o CD-ROM de catalogação cooperativa da USP e o Consórcio com a Biblioteca Nacional que

permite a catalogação cooperativa, como mostram as Figuras 3 e 4.

Figura 3 = Catalogação Cooperativa da USP
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Figura 4- Consórcio da BN para catalogação cooperativa

••

,_ ..-

Segundo Robredo, quando existe compatibilidade entre os sistemas automatizados de

informação, é importante analisar o nível em que está situada a compatibilidade, pois todos os

sistemas que usam algum formato padronizado para comunicação de informações bibliográficas,

baseadas na International Organization for Standardization (ISO) ISO 2709, são compatíveis no

nível de intercâmbio de dados. Isto significa que todos os usuários que utilizam o mesmo formato

podem trocar informações e utilizar os registros produzidos pelos sistemas que se incluem no

grupo, para seus próprios fins..

Os sistemas atuais, que se foram desenvolvendo a partir deste contexto, são integrados e

baseados em arquitetura de base de dados relacionais. Neles, os arquivos são interligados, de

modo que exclusões, acréscimo e outras mudanças num deles automaticamente ativam mudanças

nos arquivos com eles relacionados. Outros serviços oferecem também suportes informacionais

como: multimídia, lista de discussão, fóruns eletrônicos, teleconferências, imagens diversas,

modelos animados, bancos de preprints eletrônicos, e-prints, etc.
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Marcondes (2001,p.72) sinaliza que o cenário atual de cooperação e de compartilhamento

"impõe medidas de interoperabilidade que requer a introdução de protocolos específicos, pois

permite ao pesquisador/usuário realizar buscas usando uma única interface", como também

receber informações de diferentes fontes, disponíveis em diferentes servidores, de forma

conso lidada.

Em algumas bibliotecas, o sistema necessita funcionar basicamente como uma fonte de

informação sobre o estado do acervo e, nesse caso, conterá unicamente registros que descrevam

os itens desse acervo e sua localização. Entretanto, para definir qual sistema atende às suas reais

necessidades, a biblioteca se utiliza de critérios em módulos, comparando esses módulos às suas

necessidades. Corte (1999), Café (2001), Rowley (2002), entre outros, apresentam grande

contribuição, elencando critérios, obedecendo à especificidade e à interoperabilidade. Sendo que

Rowley (2002) descreve cada módulo, dos quais destacamos como sendo principais os de

aquisição, de catalogação, os catálogos em linha de acesso público, a circulação e as informações

gerenciais.

Aquisição:

Os pedidos devem ser verificados cotejando-se os itens pedidos com os arqUIVOS

residentes no computador, relativos ao acervo existente, ou com outros registros bibliográficos.

Depois do material recebido, os registros sob encomenda passam a constituir a base dos registros

catalográficos. Num sistema integrado de aquisição e de catalogação, os registros de encomendas

são examinados e melhorados de modo a atender aos padrões catalográficos.

Catalogação

Arquivos, oriundos de bases de dados externas são acrescentados a partir de fita

magnética ou por meio de importação direta dos arquivos dos utilitários bibliográficos, em que os

registros pertinentes e apropriados são acrescentados ao arquivo-mestre, ou arquivo principal dos

registros catalográficos do acervo da biblioteca. O arquivo de autoridade de assuntos pode ter
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forma de thesauro, que mostra toda a gama de empregos dos termos relacionado específicos e

genéricos.

Catálogo em linha de acesso público

o efeito da evolução dos catálogos automatizados ocasionou uma mudança notá el na

natureza e na função do registro catalográfico, proporcionando uma padronização mais eficaz no

intercâmbio. Com o advento das interfaces gráficas, tomou-se possível incluir uma gama de

recursos de recuperação da informação em menus ou como opções em botões ou caixas de

confirmação.

Circulação

Como as bibliotecas universitárias administram coleções destinadas a empréstimos de

curto prazo, formados por textos didáticos de elevada demanda, e oferecem períodos de

empréstimos diferenciados para estudantes e para professores, tomou-se importante a exibição do

registro completo, incluindo informações de acervo relativas a cada exemplar, bem como os

dados bibliográficos essenciais.

Informações gerenciais

Os sistemas de gerenciamento de bibliotecas contêm muitos dados que, se extraídos,

resumidos e analisados adequadamente, servirão de apoio ao processo decisório administrativo.

Os sistemas oferecem um conjunto de relatórios padronizados relativos a transações em vários

módulos desses sistemas. A amplitude de relatórios padronizados disponíveis é influenciada pela

disponibilidade e pela qualidade de qualquer gerador de relatórios.

A eficiência desses módulos depende dos protocolos e dos padrões utilizados, e sua

eficácia, muito da clareza do usuário e de suas expectativas quanto ao resultado. Na recuperação,

por exemplo, se ele apresentar, no momento da busca, a informação adequada, sem dúvida, o
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resultado será satisfatório. Isto quer dizer que, se o usuário procura determinado assunto e com

este não encontra nenhuma informação, poderá, por intermédio dos seus sinônimos, tentar nova

busca e conseguir resultado satisfatório. Não obstante, é necessário o uso de ferramentas capazes

de preparar, de localizar e de viabilizar, com maior especificidade e rapidez, as informações

existentes nos acervos e nos serviços prestados pelas bibliotecas. O uso de programas e de

protocolos como o USMARC, o Z39.50 e a ISO 2709, permite atender a aspectos referentes à

qualidade, à uniformidade, à agilidade, à atualidade e à interoperabilidade. É fundamental,

portanto, que seja priorizado o uso de formatos padronizados que permitem uma compatibilidade

harmoniosa.

No Quadro 3, apresentamos sem nenhum critério de importância ou prioridade alguns

softwares usados hoje nas bibliotecas universitárias, disponíveis no mercado, com seus

respectivos fornecedores e endereços. Os sites de cada um deles oferecem informações das

ferramentas, programas e protocolos utilizados, de contatos, e alguns apresentam também

vantagens oferecidas durante a manutenção. Por questões de sobrevivência de mercado, estes

softwares estão em permanente atualização. Isso implica em custos para a biblioteca, uma vez

que elas devem atualizar suas versões, e estas se constituem nova aquisição.

Quadro 3 - Softwares mais utilizados nas bibliotecas universitárias

SOFTWARES FORNECEDOR ENDEREÇO

Pergamun PUC - Paraná www. pergamum.pucpr.br/

Prima Informática Sophia Biblioteca www.primasoft.com.br/

ExLibris Aleph500 www.aleph500.com.br

Walda Antunes Consultorias- WA- Arches Lib www.wa-corbi.com.br

Corbi

ISIS Bireme www.bireme.br/isis

Contempory Sysbibli www.contemoory.com

VTLS Virginia Tecnical Library www.vtls.com

System

Potiron Software & Know-how Ortodocs www.ootiron.com.br
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Rowley (2002) e especialistas da equipe da GCLC harmoniosamente afirmam que a

combinação de novos padrões, de software distribuído e de uma infra-estrutura mundial da

Internet cria um novo cenário tecnológico com uma arquitetura completamente nova. Alguns

aspectos deste cenário estão sendo visualizados como de impacto na criação, na disseminação e

no gerenciamento de informações. Em seus estudos, estão classificados quatro como mais

importantes:

a) Estruturação de dados não estruturados

Existem crescentes investimentos em tecnologias e em padrões que permitem às

organizações estruturar dados não estruturados e não catalogados como: fotografias históricas,

notas de pesquisa, clipes de áudio e outras riquezas ocultas nas coleções das bibliotecas. Isto

desencadeia uma confiança nas tecnologias de busca e uma tendência para a classificação

automatizada de dados. As técnicas de organização de dados que a biblioteconomia tem utilizado

há décadas constituem-se importante ferramenta, fora da comunidade de bibliotecas, no

gerenciamento de informações.

b) Software distribuído, baseado em componentes.

Serviços e informações estão disponíveis em mais dispositivos e em mais pontos de

serviços distribuídos. Uma dessas tecnologias facilitadoras são os serviços da Web em que

pequenos módulos de software localizados em qualquer ponto são capazes de interagir uns com

os outros utilizando protocolos padronizados, permitindo interligar rapidamente sistemas de

computadores em organizações em todo o mundo.

c) Movimento para o software de arquivos aberto

A transição para o software de código aberto traz soluções e serviços com mais rapidez,

de maneira mais econômica e transparente. O apoio à conectividade aberta - a ligação entre

pessoas, organizações, dados e idéias - impulsiona o crescimento e a diversidade do mundo
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online. A interatividade permite a qualquer interessado, com grande facilidade, ingressar e sair

das listas de correio eletrônico, enviar e receber mensagens, compartilhar arquivos, participar de

votações diretas ou de diálogos online, indicar páginas e outras informações sobre eventos e

empreendimentos a serem agregadas em diversas seções. O enfoque dos sistemas abertos e o uso

mais intenso de padrões significam que é realista antever um desenvolvimento evolutivo de

sistemas, em que eles serão substituídos e atualizados de modo incremental.

d) Segurança e autenticação digital de direitos autorais

Movimentar propriedade intelectual e comunicação científica pelo mundo em formas e

em formatos virtuais cria imensos desafios, e questões surgem quanto à preservação digital e de

direitos autorais. Tendo sido conseguida uma plataforma em que muitos sistemas podem

comunicar-se entre si, e podendo os usuários beneficiar-se com a comunicação e o intercâmbio de

arquivos em âmbito internacional, relativamente baratos, começam a surgir aplicações em que se

torna mais premente a necessidade de segurança Isso implica em investimentos substanciais

tanto na tecnologia, quanto nos padrões do gerenciamento seguro de direitos autorais.

Através de um bom software, as bibliotecas universitárias buscam construir relações e

prestar serviços que criam valores para as suas comunidades, que a definem como núcleos

confiáveis, sem se constituírem um fim em si mesmo. Através do apoio à pesquisa, ao

aprendizado e à formação, sempre procuram se adaptar às mudanças nos comportamentos de

pesquisa e de aprendizado. No atual ambiente de rede, essa mudança apresenta grandes desafios

para os sistemas de informações que necessitam de uma visão de futuro e devem estar em

permanente revisão. Segundo Rowley (2002, p.12) "a preocupação desses sistemas tem sido com

a imposição de uma estrutura que lida com seleção, tempo, hierarquia e seqüência". Não se trata,

portanto, unicamente de um processo ou de um meio de processamento da informação que é

substituído por outro, mas de uma diversificação de sistemas, de processos e de tecnologias.
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3.2 Sites brasileiros com conteúdo acadêmico na Web

Marchiori (1997 .p.l l) defende que "a Internet é a rede de maior importância para as

bibliotecas, auxiliando o bibliotecário a localizar inúmeras fontes de informação externas

disponíveis aos usuários, em termos de acesso fácil e rápido". Considerando essa afirmação, as

redes e as bases provedoras disponíveis e o fato de reunir, num mesmo suporte, o texto, a imagem

e o som, é inquestionável e vantajoso que a biblioteca tome a iniciativa de incluí-Ia como um

provedor de informação. Entretanto, a maneira como a Internet foi inicialmente organizada não

garante uma pesquisa completa, nem a recuperação da informação mais apropriada e confiável,

sendo fundamental a participação do bibliotecário para prover a informação e não somente

informar onde está localizada. As figuras seguintes mostram algumas fontes de informação (bases

de dados, informações referenciais, bibliotecas eletrônicas, portais, catálogos,etc) que ampliam as

opções de busca de conteúdo acadêmico, amplamente utilizadas pelas bibliotecas universitárias.

Figura 5- Unibibli

o Unibibli, lançado em 1992 em CDROM, já se encontra em versão Web, é um serviço

online de consulta simultânea e é fundamentado em tecnologia de comunicação especializada da

área biblioteconômica, denominada Z39.50, cuja aplicação permite a interoperação dos catálogos
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eletrônicos de Sistemas de Bibliotecas, cujo principal aperfeiçoamento é proporcionar o acesso

simultâneo via Internet, com interface de busca unificada, aos bancos de dados bibliográficos

Dedalus da Universidade de São Paulo (USP), Acervus da Universidade de Campinas

(UNICAMP) e o Athena da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP).

Figura 6 - ProBE

Programo Bibliofeco Eletrôni(o

o Programa Biblioteca Eletrônica - ProBE, lançado em maio de 1999, reuniu-se em

consórcio até o ano de 2002. Passou por reformulações administrativas e operacionais, de forma a

dar continuidade aos seus objetivos de apoio ao desenvolvimento da pesquisa científica 'no Estado

de São Paulo. Levando em conta a experiência efetiva do ProBE nos últimos anos, baseada

especialmente na expressiva demanda da comunidade usuária, assim como a tendência mundial

de acesso a publicações eletrônicas, os títulos de periódicos assinados pelo ProBE até o ano de

2001 estão agora disponíveis no Portal de Periódicos da Comissão de Avaliação de Pessoal do

Ensino Superior (CAPES).

Figura 7- Biblioteca Virtual de Saúde
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Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), da BIREME, que é um Centro Especializado da

Organização Pau-Americana de Saúde (OPAS), estabelecido no Brasil desde 1967, é uma base

distribuída do conhecimento científico e técnico em saúde, registrado, organizado e armazenado

em formato eletrônico nos países da Região.

Figura 8- Prossiga

informação e comunicação
para ciência e tecnologia

Prossiga, criado em 1995, tem por objetivo promover a criação e o uso de serviços de

informação na Internet, voltados para as áreas prioritárias do Ministério da Ciência e da

Tecnologia (MCT), assim como estimular o uso de veículos eletrônicos de comunicação pelas

comunidades dessas áreas. Fortalece a presença da informação brasileira na Rede, atribuindo-lhe

maior visibilidade e acessibilidade, e estimula a criação e a consolidação de comunidades

virtuais. Com o apoio de diversas entidades, dá acesso a 19 bibliotecas virtuais temáticas e às de

cinco pesquisadores brasileiros: Anísio Teixeira, Leite Lopes, Oswaldo Cruz, Gilberto Freire e

Carlos Chagas.
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Figura 9- Cruesp

CR

(!illl

totecas o Portal dos Sistemas de

Bibliotecas das Universidades

Estaduais Paulistas

o CRUESPlBibliotecas iniciou suas atividades em 1999, tendo por objetivo a integração

dos Sistemas de Bibliotecas da USP, da UNESP e da UNICAMP. Hoje é um consórcio que reúne

89 bibliotecas, atendendo cerca de 180.000 usuários inscritos (docentes, alunos e funcionários),

além de outros usuários pertencentes à comunidade externa, contando com um acervo de mais de

4.470.000 itens.

Figura 10 - Portal de Periódicos da Capes

o Portal de Periódicos da CAPES, criado em 2002, oferece acesso aos textos completos

de artigos de mais de 8.269 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e a 80 bases de dados

com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento, Inclui também uma seleção de
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importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet, para professores,

para pesquisadores, para alunos e para funcionários de 130 instituições de ensino superior e de

pesquisa em todo o País.

Figura 11 - Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais

• ••• •
Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP disponibiliza aos interessados o

acesso a versões eletrônicas em fac-símile de obras raras e especiais dos acervos de diversas

Faculdades da USP. Há reprodução de obras desde o século XV.

Figura 12- Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro

Beblioeca Virtua do studan e
de 'ngua Po uguesa

A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, também conhecida como

Biblioteca do Futuro, é um Projeto da AT&T Foundation e disponibiliza o acesso a mais de 3.800

itens, entre textos integrais de obras literárias, textos, artigos, documentos, imagens, sons e

so:ftwares. Incorpora também o Projeto Gutenberg, que permite o download gratuito de clássicos

da literatura em suas línguas originais.
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Figura 13- Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP

s ero porgl do coror.ç o e

Portal do Saber: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações defendidas na USP. Tem

como objetivo disponibilizar os textos completos da produção intelectual da USP.

Figura 14- Scielo

SciELO: A Scientific Electronic Library Online é uma biblioteca eletrônica que abrange

uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros publicados por universidades,

centros de pesquisas, sociedades científicas, etc., e é o resultado de um projeto de pesquisa da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em parceria com a BIREME

- Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A partir de 2002, o

Projeto conta com o apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico.

Figura 15- BDB e BDTD

DOI :>



50

Biblioteca Digital Brasileira (BDB) do illICT propõe-se a integrar em um único portal os

mais importantes repositórios de informação digital, de forma a permitir consultas simultâneas e

unificadas aos conteúdos informacionais destes acervos. A proposta da BDB envolve a criação de

um sistema cooperativo abrangente, operado integralmente na Internet. A Biblioteca de Teses e

Dissertações Brasileiras (BDTD) busca integrar os sistemas de informação de teses e de

dissertações existentes nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, como também

estimular o registro e a publicação de teses e de dissertações em meio eletrônico.

Figura 16- Portal Domínio Público do MEC

Biblioteca digital do MEC Desenvolvida
em software livre

Portal Domínio Público, do Ministério de Educação (MEC), é uma biblioteca digital

desenvolvida em software livre, que iniciou em 2004 com cerca de mil obras literárias, artísticas

e científicas da cultura universal. O acervo está à disposição da população para pesquisa, para

estudo e para compartilbamento de informações. Constitui-se de um ambiente virtual

que permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo

seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras já em domínio público ou que

tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro

e universal. As parcerias já efetivadas com algumas são: as universidades, as editoras comerciais

e universitárias, as bibliotecas virtuais, gravadoras e a cultura livre.
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3.3 Padrões da nova estrutura de biblioteca

Neste aspecto, três abordagens estão apresentadas no Relatório da OCLC que merecem

destaque: pessoal, conteúdo de acervo e cenário tecnológico. Com referência a pessoal, sugere

que os agentes de informação(bibliotecários) necessitam, além de conhecer sistemas (que

evoluam de modo eficaz num ambiente sujeito as rápidas mudanças), uma sólida formação tanto

em catalogação como no atendimento ao serviço de referência e ainda na elaboração de projetos

de código aberto ou de formação digital. Nessa mesma linha de análise, a biblioteca ganha uma

nova dimensão social, tomando-se mais aberta e mais próxima da sociedade à qual está inserida,

de onde pode garantir recursos para implantação de projetos comunitários, literalmente

cooperativos.

Quanto às questões de conteúdo, no tradicional versus não-tradicional, o diagnóstico é

fundamental antes de iniciar caros projetos de digitalização, que implica em altíssimos

fmanciamentos, daí a necessidade na prioridade de projetos cooperativos, em que são encontradas

soluções mais expressivas, duradouras e com maior garantia de financiamento. A questão do

financiamento nas bibliotecas ocupa cada vez mais espaços altamente prioritários.

Quanto ao cenário tecnológico, desnecessário se faz argumentar que os avanços da

tecnologia são contínuos e oferecem grande capacidade de armazenamento permitindo armazenar

e transmitir documentos multimídia. O surgimento de diversas estruturas de repositórios de

dados, de serviços de agregação de metadados, de redefinição de objetivo e de interconexão de

conteúdo está mudando o modo de pensar sobre dados e sobre seus usos com potencial para

serem compartilhados por diversos aplicativos. Uma realidade é inquestionável: o ambiente dos

sistemas de bibliotecas está ficando mais densamente interconectado por, pelo menos, quatro

grandes aspectos:
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...pela diversidade; pelo número de sistemas das organizações de informações;
pela crescente tendência para acordos de compartilhamento de recursos em di-
versos níveis e pela necessidade de interagir com ambientes em outros siste-
mas (OCLC,2003, p.l 5)

Três padrões são apontados pelo Relatório da OCLC, nessa nova estrutura de

gerenciamento de conhecimentos e informações. Um deles é uma redução ao acesso guiado ao

conteúdo. O segundo é uma tendência à desagregação, não só do conteúdo, mas também dos

serviços, da tecnologia, da economia e das instituições. O terceiro padrão é o da colaboração:

jogos, software de código aberto, conferências na Web, blogs, mensagens instantâneas, objetos de

aprendizado e hackers são formas de colaboração, possibilitadas pela tecnolo gia. As três

tendências têm implicações profundas para todas as áreas das bibliotecas que, através de

ferramentas como o Open Archival Information System (OAIS), trabalha os metadados de

preservação, os padrões para empacotar e trocar conteúdos e os metadados que dão suporte a

operações com objetos.

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT - se inseriu neste

contexto ao criar a Biblioteca Digital Brasileira - BDB - e dentro desta a BDTD - Biblioteca

Digital de Teses e Dissertações Brasileiras - que busca integrar os sistemas de informações de

Teses e de Dissertações existentes nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras que,

apesar de terem tecnologias distintas, permitem o acesso livre aos seus conteúdos, como também

estimula o registro e a publicação de teses e de dissertações em meio eletrônico. O Quadro 4

mostra o número de registro de metadados disponíveis na BDTD em setembro de 2004, conforme

apresentado no site do IBICT.
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Quadro 4 - Registro de metadados disponíveis na BDTD

Instituição N°. de TeseslDissertações

Teses no exterior(Ibict) 0105
Inatel 0004
INPE 0176
PUC - Rio 1614
Unicamp 4360
Universidade Católica de Brasília 0090
Universidade Católica de Pelotas 0005
Universidade Católica de Pemambuco 0026
Universidade Federal de São Carlos 0273
Universidade Federal Fluminense 0061
Universidade Federal de Sergipe 0012
Universidade Federal de Santa Catarina 1894
Universidade Vale do Rio dos Sinos 0019
Universidade de São Paulo 2549
TOTAL 11.020

Fonte: TRTCT

A partir desta experiência, outras foram sendo desenvolvidas pelo IBICT, dentre as quais

podemos destacar: o Diálogo Científico e o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas -

SEER - e a disponibilidade para danw/oad do Sistema de Publicação de Teses e de Dissertações-

TEDE - desenvolvido para proporcionar essa implantação de bibliotecas digitais de teses e de

dissertações e sua integração com a BDTD e a NDLTD, para a biblioteca que queira se integrar.

Existe a versão para as bibliotecas que já estão integradas eletronicamente com a Pós-Graduação

e o autor da tese de sua universidade (Versão Modular) e àquelas que não estão ainda com esta

integração e querem publicar diretamente (Versão Simplificada).
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Devido à estrutura dispersa da Universidade, é essencial que a informação esteja

facilmente acessível num formato comum, independentemente de localização, e que exija o

mínimo de suporte. Para atender melhor neste cenário, melhores sistemas deverão surgir.

Rowley (2002, p.I83) aponta três enfoques que deverão ser desenvolvidos:

1- Um novo projeto de sistemas

Como requisitos de armazenamento, velocidade de recuperação e eficácia do sistema. A

alternativa consiste em encontrar soluções baseadas em equipamento, a maioria das quais acelera

a exploração de textos com o emprego de processadores paralelos, de modo que várias operações

sejam executadas simultaneamente.

2-Recursos estratégicos de recuperação

Melhorar a relação da descrição dos documentos com a descrição das consultas. Maior

difusão do emprego de buscas de melhor coincidência e vínculos de hipermídia, Maiores acertos

relevantes, mesmo em grandes bases de dados não estruturadas. Classificações baseadas no

conteúdo e nas técnicas de sistemas especialistas são produtos que empregam uma combinação

de consulta em linguagem natural, com o fito de obter um ambiente de busca que dependa da

indexação automática.

3-Melhor projeto de diálogo

A qualidade da interface homem-máquina. Interfaces gráficas mais amigáveis e sistemas

auto-explicativos que se interpõem entre o sistema e o usuário.

Essa conjuntura nos permite divagar sobre a tecnologia, avançar para se construir

conjuntamente uma infoesfera rica em conteúdo e contexto, que seja fácil de usar, seja

onipresente e integrada, e também interligada à vida das pessoas. Isso permitiria à biblioteca

universitária levar informações, fontes de informações e experiência vivenciada, dirigida para o



55

usuário, em vez de fazê-lo vir até ela, já que estas não existem separadas de sua comunidade

acadêmica A biblioteca e a universidade são duas instituições historicamente idas,

ambas envolvidas com o conhecimento e a com informação, à primeira cabendo col íoná-lo e

à segunda, produzi-los, com o compromisso de socializá-los, visando acessibilidade e ao

aprimoramento futuro, em prol de um desenvolvimento harmonioso. A colaboração formou a

base da biblioteconomia moderna e deve formar a base dessa nova infoesfera, na qual a biblioteca

alia tecnologia à colaboração, para prestar melhores serviços.

4 A BASE METODOLÓGICA

As mudanças de paradigmas em razão do aparecimento das TIC' s apresentam alteração

quanto aos estudos desenvolvidos no campo da Biblioteconomia e, posteriormente, da Ciência da

Informação. Marcados anteriormente pela aplicabilidade behaviorista de métodos, hoje estão

marcados por reflexões teóricas de sua utilização nestes campos de saberes. Neste caminho, nos

apossamos de princípios metodológicos que atenderam às configurações observadas de nosso

objeto de estudo, que "poderá ser confirmada ou modificada de acordo com os contornos

assumidos pelo objeto no decorrer do trabalho de pesquisa" como nos ensina Becker. Assim, a

proposta meto dológica que norteou nossa pesquisa teve como fundamentação os princípios

encontrados nas abordagens funcionalista e estruturalista.

o método estruturalista, como metodologia de abordagem científica para as ciências

humanas, inspira-se nas abordagens lingüísticas realizadas por, principalmente, Ferdinand de

Saussure (1857-1913) e Roman Jackobson (1896-1982) e encaixa-se neste estudo por partir da

investigação de um fenômeno concreto. O método considera a realidade como composta de

estruturas, e esta é o que preserva a unidade dos fatos, dos objetos e dos sistemas. Cada uma das

estruturas pode ser estudada separadamente (sincronia), mas somente uma visão do todo permite
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uma compreensão daquela realidade estudada (diacronia). Seus pressupostos são a totalidade e

interdependência, isto é, procura a análise interna que a totalidade revela.

Já o método funcionalista é uma derivação do estruturalismo e destaca a função como

principal estrutura a ser considerada. Privilegia a síntese (visão de totalidade), acentua o aspecto

relacional e estuda as relações entre as coisas. A rigor, é mais um método de interpretação do que

de investigação, conforme aborda Lakatos (2002,p.ll O) "estuda a sociedade do ponto de vista da

função de suas unidades, isto é, como um sistema organizado de atividades".

Neste sentido, trabalhamos com essas bases metodológicas para verificar o planejamento,

a interoperabilidade, o compartilhamento, os equipamentos e a capacitação utilizados nas 10

bibliotecas escolhidas, a partir dos modelos de softwares utilizados por elas que, a cada versão se

fortalecem enquanto ferramenta de ajuda às bibliotecas universitárias.

Em levantamento realizado no site do INEP, constatamos que existem no Município de

Fortaleza, 27 Instituições de Ensino Superior sendo: 03 universidades públicas e privadas, 16

faculdades privadas e mais 08 organizações batizadas com outros nomes. Para esta pesquisa,

definimos como campo de estudo 03 bibliotecas universitárias, 05 bibliotecas das maiores

faculdades privadas e 02 organizações de ensino superiores públicas. Com o número crescente e

extensivo de faculdades privadas, tivemos que delimitar este universo para que fosse possível a

aplicação dos questionários pessoalmente, com o propósito de dirimir dúvidas, conhecer melhor o

funcionamento das bibliotecas e garantir sua devolução.

Considerando que essas bibliotecas apresentam mais de um modelo organizacional,

definimos também que o universo da pesquisa seria composto pelas bibliotecas que possuem em

sua estrutura um órgão coordenador, independentemente de sua denominação.

o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, que foi dividido em 05

partes com questões abertas e fechadas dando ao respondente a oportunidade de expressarem suas

opiniões e justificativas. Segundo Rudio, possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja,
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portanto, é a forma mais usada para coletar dados. Deve conter uma lista de indagações, todas

legalmente relacionadas com um problema central e constituir-se de questões abertas - que se

destinam a obter respostas livres - e de questões fechadas com respostas mais precisas. Apresenta

como desvantagem a garantia na devolução, o que nós contornamos com a entrega e com o

recebimento pessoal. No momento da entrega, foi feita uma exposição dos objetivos da pesquisa

e estipulado prazo de uma semana para sua devolução. Dos 10 questionários entregues, 08

cumpriram o prazo estipulado, uma devolveu dois dias após, e uma devolveu em branco.

5 TRATAMENTO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

De posse dos questionários, passamos a organizá-Ios a fim de que fosse possível

trabalhar os dados coletados de forma a facilitar a compreensão dos resultados. Assim,

agrupamos as questões em três grandes categorias: a) A automação e o planejamento, b)

O software e a interoperabilidade c) O compartilhamento, a capacitação e uso de recursos

de pesquisas.

a) A automação e o planejamento

De acordo com os dados obtidos ficou evidente que a maioria das bibliotecas, (80%)

encontra-se automatizada. Somente 10% respondeu não e os outros 10% não respondeu. Veja-se

a figura] 7.
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Figura 17: Automação

Automação

Sim .Não DN/respondeu I

A inserção da tecnologia, conforme apresentado, está presente nas duas vertentes (público

e privado), fato importante, principalmente, tratando-se de Nordeste brasileiro e de um estado

com carência de recursos e ainda dependente em experiência de ensino superior, afinal até hoje

temos apenas 5 universidades no estado. Outra constatação apresentada com a coleta dos dados é

de que nosso pressuposto foi confirmado, pois acreditávamos que seria incontestável a presença

das TIC's, tão necessárias ao armazenamento e à divulgação do conhecimento. O que chamou

nossa atenção foi o fato de que 10% não participou da pesquisa ratificando sua decisão com o

argumento de que a Direção Administrativa não permitiu. Este fato nos leva ao

questionamentos: será que houve interesse por parte do bibliotecário na defesa da necessidade de

compartilhar dados e informações? Será que esta biblioteca não está inserida neste contexto

tecnológico e por isso não houve interesse? Será que o profissional ali atuante é suficientemente

informado para defender a necessidade da participação quando se trata de pesquisa? Será que esta

instituição, como defendido por Mance (2005), estando inserida no contexto educacional, está

apta a oferecer uma contribuição aos planos nacionais de desenvolvimento científico, tecnológico

e cultural no seu contexto geográfico? Ora, a nova visão de gestão defende a proposta de

integração e compartilhamento, principalmente para grupos pequenos. Então, atitudes como essa

demonstra a total falta de compreensão da realidade administrativa de sociedade contemporânea.
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Quanto ao planejamento para a automação, 70% respondeu que houve um planejamento

compartilhado, sendo duas públicas e cinco privadas. Somente uma pública respondeu não, e esta

afirmou que a decisão de automação foi unicamente de Diretores e da Superintendência.

Conforme mostra a figura 18.

Figura 18: Planejamento.

Planejamento

Sim • Não O N/respondeu I

Este resultado demonstra uma forte participação do bibliotecário nas decisões, o que nos

faz acreditar que estes profissionais estão inseridos na organização a que pertencem, procurando,

segundo Pimentel (apud CARV ALHO,2002), produzir informações, armazená-Ias e difundi-Ias,

buscando alternativas para atender às transformações provocadas pelos avanços tecnológicos,

colocando a biblioteca no contexto do mundo globalizado e competitivo. Entretanto, um fato que

nos surpreendeu foi a não participação do bibliotecário de uma biblioteca pública, na decisão da

automação, ficando esta tarefa a cargo unicamente dos diretores e da superintendência. Ora, este

fato mereceu nossa atenção, pois se sabe que normalmente no serviço público, as decisões

tendem a ser compartilhadas com os envolvidos. Por outro lado, também podermos inferir que o

profissional ainda tem atuação acanhada diante da cúpula administrativa e, com esta postura,

perde terreno em seu campo de atuação, e certamente sua valorização mediante a administração

superior será cada vez menor. Isso também contribuirá para a não valorização profissional, o que

já é uma realidade na sociedade brasileira e principalmente cearense.
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b) O software e a interoperabilidade

Quanto ao software utilizado, 20% foi desenvolvido pela Instituição (próprio), 10% não

respondeu e 70% usa software adquirido: Pergamum, Sophia, 4THDimension, Multiacervo,

Sysbibii, e AutoBib(02 bibliotecas). Veja-se figura 19.

Figura 19: Software adquirido
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Nossa leitura é de que, como são cinco organizações privadas, este resultado já era

previsível, pois no contexto financeiro em que vivem as públicas, torna-se inviável a aquisição de

software fechado que obriga o pagamento mensal de manutenção. Apesar disso, das cinco

bibliotecas públicas somente uma desenvolve software próprio. Outro fato que nos surpreendeu

foi que três das cinco privadas usam o software Autobib (02 participantes e 01 não).

Confirmamos este roto nos sites, mas não localizamos nenhuma informação sobre este software

na Internet. As duas participantes não repassaram no questionário a informação dos padrões

utilizados, e este não aparece na lista que conhecemos como sendo os mais usados nas bibliotecas

de IES brasileiras. Caso este software tenha sido desenvolvido por profissionais daqui de

Fortaleza, é importante lembrar que, como alerta Café(2001), "apesar de pacotes financeiramente



61

mais acessíveis oferecerem soluções para automação, é fundamental considerar a credibilidade do

fornecedor no mercado".

Quanto à decisão da escolha do software, 10% não respondeu, 10% respondeu que foi

somente da direção, 10% contratou uma consultoria em organização de bibliotecas e 70%

respondeu que a escolha foi em colaboração com a biblioteca sendo: Departamento de

Informática e Biblioteca; equipe de bibliotecários; Biblioteca, Reitoria e Informática; Informática

e Biblioteca; direção da Biblioteca e Biblioteca e CPD.

Figura 20: Decisão da aquisição
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Com este resultado, constatamos que a biblioteca teve participação em 70% na decisão de

escolha do software. Isso confirma cada vez mais a presença do bibliotecário quanto a questões

de decisão e, consequentemente, apresenta coerência com o grau de satisfação apresentado:

70%(ótimolbom) e 20%(ruim). Sabe-se que, na decisão da escolha do software para gestão de

bibliotecas, é fundamental que este profissional esteja capacitado ao conhecimento dos requisitos

gerais e específicos, imprescindíveis e desejáveis, como também das ferramentas, módulos e

padrões que permitem interagir não só com bases relacionais internas como também com
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instituições externas. Corte (1999), em trabalho publicado sobre requisitos para escolha de

software, diz-nos que "estes requisitos, devem privilegiar a interligação das funções de uma

biblioteca numa linguagem que permita a integração usuário/máquina", em outras palavras, a

decisão por um software deve ser bem estruturada, pois é contraproducente que anualmente os

sistemas sejam mudados, afinal, cada mudança desencadeia capacitação e treinamento.

Justificamos nossa preocupação quanto à manutenção do software, pois entendemos que

tanto na aquisição quanto no desenvolvimento de programas é necessário que tal manutenção seja

mantida para que a qualidade dos serviços seja garantida. Neste sentido solicitamos dos

participantes que dessem opinião sobre este serviço: 20% não respondeu, 10% respondeu que não

tem e 70% respondeu que têm sendo: 03 públicas e 04 privadas. Com os orçamentos reduzidos e

a carência de pessoal, surpreendeu-nos o alto indice principalmente se considerarmos que 04 são

públicas. Quanto à troca de software, 60% respondeu que já trocaram, 30% respondeu não e 10%

não respondeu.

Figura 21: Manutenção e troca de software
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Esse resultado nos assegura que as bibliotecas estão em constante busca por melhores e

mais adequadas tecnologias para o atendimento das suas reais necessidades. Porém deixa claro

que a decisão da aquisição do so:ftware não foi bem estruturada, pois, das organizações

pesquisadas, apenas três possuem mais de 20 anos de existência, o que justificaria tais mudanças.
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A interoperabilidade na biblioteca está cada vez mais procurada tanto pela nece idade de

interagir com ambientes em outros sistemas como pela crescente tendência de acordo de

compartilhamento. As trocas de softwares apresentadas devem implicar a inclusão de alteraçõ

necessárias e justificáveis e não numa simples substituição. Como afirma Rowle (200 .

trocas não devem apresentar somente um processo ou um meio de processamento da informação

que é substituído por outro, mas uma diversificação de sistemas, de processos e de tecnologias

que têm em sua estrutura, seleção, tempo, hierarquia e seqüência. Daí a necessidade de um estudo

pormenorizado quando da aquisição ou do desenvolvimento de software para bibliotecas.

As bases utilizadas na interação são: Controle Acadêmico 70%; Recursos Humanos 30%

e Financeiro 10%. Uma biblioteca, apesar de responder que interage com bases da Instituição,

não respondeu com quais bases, o que nos leva a pensar que, ou o profissional que respondeu não

sabe e não procurou essa informação em sua instituição, ou o sistema realmente é só um cadastro

do acervo de livros. Esta confusão é freqüentemente percebida em conversas informais, fato que

demonstra o não entendimento sobre a questão da interação de bases.

Figura 22: Interação com bases

8~----tn~nrn~---------------------------.
7
6
5
4
3
2
1
0+------'------

NlResp.

Interage com bases internas

RH

Financeiro r------.

Interage com bases



64

o alto índice de interação com o Controle Acadêmico demonstra que existe uma

prioridade no atendimento ao aluno, o que é um fato normal apesar de que para nós é

extremamente importante o relacionamento da solicitação de material bibliográfico por parte dos

professores com o total de alunos da disciplina, pois permite fazer uma aquisição mais racional.

Outra questão diz respeito ao processo de renovação de matrícula que está condicionado à

devolução do material bibliográfico, e, por causa disso, o baixo índice com o financeiro foi o que

chamou nossa atenção por estarmos trabalhando com seis organizações privadas e sabe-se que

essa renovação está também condicionada ao não débito. A saída de professores e de funcionários

para qualificação, para aposentadorias e para demissões também podem ser relacionadas com o

controle de material bibliográfico. Ora, até o ano 2000, o livro era considerado material

permanente, logo as organizações teriam que prestar contas das aquisições, inclusive por questões

fiscais, então como fazer isso sem ter gerado controle? Se desconsiderarmos o Controle

Acadêmico, existe um baixo índice, e isso revela a falta de integração, pois sua grande

contribuição (com o uso de protocolos e padrões) é "a possibilidade de se realizar buscas a

recursos informacionais heterogêneos, armazenados em diferentes servidores, utilizando-se de

interface única" MARCONDES(2001,p.5).

Do total das que oferecem empréstimo automatizado, 30% não respondeu e 70% oferece

este serviço sendo: 20%(somente livros); 10%(livros e periódicos); 40%(todos os materiais).

Figura 23: Empréstimo automatizado
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Das que não responderam, 10% justificou este fato, por estar em reforma e 10% nos

surpreendeu pela condição de estar com 100% do acervo automatizado. Isto parece estranho, e

mais uma vez, acreditamos que este software representa unicamente um cadastro do acervo, pois,

como pagar por um software, automatizar 100% do acervo e não disponibilizar empréstimo

automatizado nem um catálogo de busca?

No que conceme ao catálogo eletrônico, ele está presente em 60% sendo: 10% Internet e

manual; 20% Internet; 10% Intranet e 20%Internet e Intranet. Fizemos uma análise comparativa

quanto à questão do catálogo eletrônico em relação ao empréstimo automatizado: 50% tem

empréstimo automatizado e oferece catálogo eletrônico, 30% não respondeu ao item, 10%

oferece o catálogo eletrônico sem o empréstimo automatizado, 10% oferece catálogo manual com

o empréstimo automatizado.

Figura 24: Oferece catálogo
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Estes resultados mostram que a automação de acervos é um processo desenvolvido a

longo prazo, salvo quando a unidade de documentação nasce conjuntamente com toda a estrutura

voltada para esta atividade. Outro ponto a ser destacado é o aparecimento do catálogo manual que

pode nos apresentar duas opções de análises: uma de que a biblioteca iniciou seus

processamentos de forma manual e agora está com dificuldade para migrar para o sistema
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automático uma vez que esta atividade demanda muita atenção e pessoal qualificado - afinal a

ergonomia de sistema tem que ser de qualidade. Outra é a de que continua a e . ir a cultura

organizacional tradicional de uso de catálogo manual como garantia real de localização do acervo

uma vez que havendo queda de eletricidade o sistema pode ficar ojjline, o que prejudi a o

atendimento aos usuários, e, com o catálogo manual, isso não ocorre.

Entendemos que no Brasil, o catálogo eletrônico é complementar à automação do acervo

e, desde a implantação de redes cooperativas de catalogação, inicialmente com o

Bibliodata/CALCO e atualmente com o Consórcio da BN e da USP que se agilizou muito o

processamento técnico dos documentos e consequentemente a criação de catálogos. Sabemos que

a disponibilidade na Internet implica equipamento para o servidor, mas pelo menos internamente,

na Intranet, o catálogo deveria ser oferecido, pois, 90% tem acervos automatizados, o que é um

resultado bastante positivo, tratando-se de uma região considerada pobre.

Quanto aos serviços contemplados nos softwares, 10% não respondeu, 10% não inclui a

catalogação e 10% não inclui a classificação. Logo, conclui-se que são apenas registro do acervo.

As restantes, (70%) contemplam o Registro, a Catalogação e a Classificação, isto quer dizer que

os softwares atendem em 70% os serviços automatizados de processamento técnico. Entretanto,

sabe-se que quando se fala em automação de biblioteca, presume-se que ela deva atingir todo o

processo técnico a fim de facilitar o atendimento mais rápido aos usuários. Então, como não

contemplar o registro, a catalogação, a classificação e a indexação conjuntamente nos sistemas

automatizados? Parece-nos estranha esta atitude. Além disso, esses softwares também devem

contemplar aspectos de gestão entre outros, quer dizer, na realidade, esses programas devem ser

estruturados como Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD) ou estar integrados a outros

programas a fim de que se constituam em rede e possam contribuir para todas as tomadas de

decisões.

Quanto aos módulos contemplados no software, 40% oferece Seleção e Aquisição, sendo

que destas somente 10% operacionaliza com o financeiro da Instituição. Como já discorremos

nas páginas 60 e 61, é preciso que se tenha consciência sobre a necessidade desta integração entre

divisões, departamentos, etc. das organizações. No caso da biblioteca, o financeiro é
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fundamental, o que de certa forma nos preocupa, afinal, neste setor se faz necessário prestação de

contas dos recursos financeiros nele investido. Com relação ao módulo de Recuperação, ele está

presente em 80% e o de Informações Gerenciais é oferecido em 70%.

Figura 25 - Módulos oferecidos
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o módulo de recuperação apresenta duas incoerências: quando O1 biblioteca respondeu

que o dispõe, apesar de não ter respondido que oferece catálogo eletrônico, e, mesmo assim,

disponibiliza quatro terminais de busca para os usuários; outra dispõe somente do módulo de

recuperação, está com 100% do acervo automatizado , não respondeu se tem catálogo eletrônico,

e, mesmo assim, oferece também quatro terminais de busca para os usuários. Questionamos

novamente se a automação tem sido entendida somente como um registro de livros, formando

uma base de dados onde podem ser acessadas informações relativas ao acervo. Além de a

literatura em português sobre softwares para automação ser expressiva, os softwares fechados

disponíveis no mercado têm páginas na Internet indicando seus serviços, protocolos, ferramentas

e como as bases relacionais operacionalizam. O site do IBICT, dentre outros, é uma ótima

oportunidade de conhecimentos sobre automação e sobre softwares.
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Figura 27 - Ferramentas do software
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Parece-nos incoerente que 70% tenha participado da decisão da aquisição do software e

são saibam o que o software disponibiliza em termos de ferramentas. No momento da aquisição

dos softwares, sabe-se da importância na definição de critérios gerais e especiais, imprescindíveis

e desejáveis, e isto deve ser analisado levando-se em conta a Instituição. Caso não seja levado em

consideração a mesma linguagem usada pela Instituição, com certeza apresentarão sérios

problemas financeiros posteriores. Um fato que chamou bastante nossa atenção foi que uma

biblioteca atribuiu o mesmo nome à linguagem, à base de dados que adquire para os usuários e ao

software que utiliza. Isto mostra o total desconhecimento por parte do bibliotecário do que seja

software e linguagem. É claro que o profissional de informação, o bibliotecário, não precisa

necessariamente saber utilizar as linguagens nem os formatos, porém necessita conhecê-los,

assim como também as ferramentas, inclusive para definir como critérios.

Dos dados coletados, 60% apresenta oportunidade de sugestão de compra de livros, apesar

de 50% não responder se em formato impresso, eletrônico ou manual e apenas 50% divulga o

material adquirido ainda em processamento. Quanto ao módulo de Seleção e Aquisição

interoperacionalizar com a catalogação, obtivemos os seguintes resultados:

-/ 20% oferece o módulo e operacionaliza com a catalogação;

-/ 10% oferece o módulo, mas não operacionaliza;
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./ 20% oferece, mas não respondeu ao item da operacionalízação;

./ 10% não oferece o módulo e operacionaliza com a catalogação;

./ 20% não operacionaliza nem oferece o módulo;

./ 10% não participou da pesquisa.

Se considerarmos que os softwares foram adquiridos(70%), e que as bibliotecas

participaram na decisão da escolha(70%), a questão da interoperabilidade está com baixo índice.

Pode-se perceber mais uma incoerência quando da resposta de não oferecer o módulo e mesmo

assim, operacionalizar com a catalogação. Quanto à emissão de relatório de dados/estatística,

quase a totalidade se utiliza desta ferramenta que certamente deve contribuir para a formação e

desenvolvimento de coleção. As demais não responderam ou não utilizam este recurso, não o

disponibilizando.

c) O compartilhamento, a capacitação e uso de recursos de pesquisas.

Os itens colocados nesta parte do questionário apresentam o quantitativo dos

equipamentos disponíveis nas bibliotecas, as opções de rede, a capacitação e os materiais

disponíveis. Pretendia identificar a existência de coerência entre a inserção em um programa ou

convênio, a capacitação do profissional responsável e a disponibilidade de equipamento para

operacíonalizá-Io; os materiais bibliográficos eletrônicos disponíveis como também a opinião dos

bibliotecários sobre um consórcio ou a elaboração de catálogo único das Instituições de Ensino

Superior de Fortaleza.

A média de disponibilidade é de três computadoreslbiblioteca para atendimento no

empréstimo. Quanto à disponibilidade de terminais de busca no acervo, uma, apesar de o acervo

estar automatizado em 100%, não disponibiliza nenhum computador para os usuários, e duas não

responderam. Quanto ao laboratório com computadores com acesso à Internet, as quatro maiores

oferecem entre 15 e 28 máquinas, de que se conclui que existe urna preocupação em

disponibilizar tanto o acervo impresso, como acesso aos recursos da Web. Os sistemas estão em
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90% em rede, pois somente uma não respondeu, e, deste total, 80% oferece interface (ajuda) para

os usuários.

A realidade presente nos mostra que o relacionamento entre a biblioteca e seus usuários

mudou em decorrência da geração, da edição e da disponibilização de documentos eletrônicos na

Internet. O layout que se configurava no passado passou por grandes transformações, pois livros

e estantes dividem o mesmo espaço com microcomputadores, servidores de rede, scanners e

impressoras. Esta visão nos mostra que a biblioteca universitária se reveste como espaço de

comunicação pedagógica para promover a cooperação, no sentido de acelerar a socialização do

conhecimento, quer no tradicional, quer no virtual. Esta idéia é partilhada por Ferreira(1996,

apud BERTHOLINO,1999,p.188): "a principal característica da biblioteca do futuro não será

mais o volume de seu acervo, mas a disponibilidade que tem de comunicar-se, através das novas

tecnologias" .

Questionados sobre treinamento de usuários internos e externos, constatamos que, apesar

de os sistemas oferecerem ajuda apenas 30% oferece treinamento para os usuários, 30% para

pessoal da biblioteca, 30% para os dois, e uma não informou. A partir destes dados, podemos

concluir que a cada nova versão existe treinamento na utilização, mesmo que com baixo índice.

Sabe-se que, pela própria natureza, as bibliotecas são percebidas por muitos usuários e também

por seu pessoal, como sendo um labirinto, daí a necessidade de treinamento de pessoal interno e

externo. Além do mais, duas questões justificam estes treinamentos: as novas versões e a

implantação de novos serviços.

Quanto aos recursos bibliográficos eletrônicos, o acesso ao Portal de Periódicos da Capes

está oferecido em 50%, sendo duas públicas e três privadas. Consideramos o índice muito alto e

fizemos consulta ao site do portal e constatamos que estas bibliotecas não estão na lista das

Instituições beneficiárias. Entendemos que a disponibilidade aqui colocada refere-se às opções da

Internet oferecidas no site do Portal.

Quanto à aquisição de bases de dados, 30% respondeu que compra, sendo uma pública e

duas privadas. As duas bases adquiridas pelas privadas são multidisciplinares, o que
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consideramos excelente, e a pública, como colocado anteriormente, atribuiu à base de dados, o

software e a linguagem do sistema como sendo a mesma coisa Dos que responderam que não

adquirem bases de dados -60%, duas são públicas, e quatro, privadas. Estes foram os mesmos que

responderam que disponibilizam as mais de 90 bases do Portal da Capes.

Figura 28: Recursos bibliográficos
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As respostas a esse item nos deixaram de certa forma surpresos, já que existem somente

02 instituições no Estado do Ceará beneficiárias com o acesso, pois seus IP's estão hospedados

pela Capes. Sabe-se também que, quando a instituição não se beneficia através dos critérios de

avaliação da Capes, ela pode pagar o acesso e, posteriormente, através do alto índice de uso,

passar a ser beneficiária sem ônus. Isso demonstra que, apesar de ainda não se encontrar

qualificada dentro dos critérios da Capes, ela faz esforços para uma melhoria em seu nível de

estudo/pesquisa. No ano de 2004, quinze instituições conseguiram este resultado. Porém,

empiricamente, não acreditamos nessa possibilidade, pois nem mesmo encontramos os

responsáveis nos treinamentos oferecidos pela Capes. Causou-nos surpresa a insistência em citar

o Portal de Periódicos da Capes e nenhuma das privadas citou o Portal da Pesquisa que tão bem
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atende às necessidades dos alunos da graduação. Questionamos se ele é desconhecido uma vez

que é alto o número de universidades/faculdades privadas brasileiras que fazem esta opção.

Quanto a participação em redes, o resultado se apresentou bem expressivo sendo assim

distribuído: 20% participa do Comut, CCN e Bireme, 10% participa somente da Bireme, 20% do

Comut e Bireme, 20% somente do Comut, 10% Comut e CCN, 10% não participa e 10% não

respondeu.

Figura 29: Participação em redes cooperativas
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Isto nos apresenta um resultado de que 80% participa de redes nacionais, sendo que

nenhuma participa da Rede Biblíodata, A comutação é feita por 70% sendo 30% via Ariel e 40%

por correio, ou fax. Causou-nos surpresa o fato de que uma biblioteca respondeu que não faz

comutação, mas usa o Programa Ariel. Isso demonstra a falta de conhecimento de que esse

Programa é excessivamente oneroso e usado na Comutação para agilizar a transmissão e a

recepção de documentos, artigos de periódicos, dissertações e teses via Internet. O quantitativo de
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equipamento disponibilizado está coerente com o percentual de bibliotecas que participam de

redes e de programas cooperativos.

Quanto ao formato das teses recebidas pela biblioteca, 60% recebe somente em

formato impresso, 10% em impresso e CDROM, 10% em impresso e eletrônica, 10% não

respondeu e 10% em todos os formatos. Dos 60% que recebe somente em formato impresso,

todos responderam que conhecem a BDTD, do que se conclui que desconhecem o fato de que

qualquer biblioteca de IES se pode inserir neste projeto. Já deveriam, portanto, estar recebendo

suas produções acadêmicas em formato também eletrônico.

Quanto aos portais de busca mais utilizados pela biblioteca, 80% utiliza o Google; 30%

utiliza o Yahoo; 30% utiliza o Cade e 10% utiliza o Altavista. O resultado de 80% do Google não

causou surpresa uma vez que ele hoje recupera inclusive documentos acadêmico-científicos. O

que chamou nossa atenção foi o desconhecimento do conceito de buscador, de diretório e de

portal de informações, pois algumas bibliotecas (03) colocaram como buscador o Portal de

Periódicos da Capes, a biblioteca eletrônica Scielo, as bases do Prossiga e o Ibict. Talvez nós não

tenhamos feito a pergunta de maneira muito correta, mas, mesmo assim, não justifica pelo alto

índice respondido corretamente do Google, do Yahoo e do Cade.

Quanto às bases de dados mais utilizadas, o resultado foi esperado por conta de 50% ter

sido dado à Bireme, tendo sido citadas o CCN, o Prossiga, a Embrapa, os Ministérios da Saúde e

Agricultura. O surpreendente é que 30% não respondeu, e 10% citou as Teses da USP(na

realidade o Portal do Saber), a Biblioteca Nacional e o Portal da Capes. Isso demonstra um

desconhecimento das várias opções de bases de dados disponíveis na Web que contribuem em

muito nos estudos e pesquisas acadêmicas.

A última questão do questionário referiu-se à opinião sobre um compartilhamento de

informações através de um catálogo único dos acervos das bibliotecas de Instituições de Ensino

Superior de Fortaleza a que somente 10% não respondeu, e 90% considerou a idéia muito boa,

entretanto, somente 10% colocou a necessidade de adequação de padrões ''temos primeiro que

nos adequar à questão de padrões para transferência de dados, seria muito importante para
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trabalhos técnicos, apoiaria o empréstimo interbibliotecário, além de ser muito importante um

catálogo que reúna todas as publicações das universidades e :fuculdades do estado" mostrando

com isso que percebe a dificuldade do projeto. Apesar de a tecnologia permitir que sistemas

diferentes conversem entre si através de protocolos abertos, a questão da padronização constitui-

se o grande gargalo, pois na recuperação traria grandes dificuldades.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que as TIC possam proporcionar acesso e intercâmbio de informações cada vez

maior, elas necessitam cada vez mais de um esforço de padronização, tanto por parte das

bibliotecas, quanto dos desenvolvedores de tecnologias. Um processo de automação bem

conduzido pode significar um grande fortalecimento institucional da biblioteca perante sua

instituição permitindo que ela coopere e compartilhe recursos, bem como do bibliotecário com

uma perspectiva de aperfeiçoamento, de valorização e de consolidação profissional. Assim, uma

grande desvantagem apontada pela literatura, quando o so:ftware é adquirido, é a de que o projeto

não passa por essa integração do bibliotecário em seu desenvolvimento, negando-lhe este

crescimento e transformando-o em mero técnico, destituindo-o do caráter criativo e científico

proporcionado pela pesquisa.

As bibliotecas de ensino superior de Fortaleza, consideradas como espaço facilitador da

aprendizagem e tendo consciência do dever de buscarem continuamente aperfeiçoamento para

melhorarem serviços e produtos, enfrentam desafios como:

./ ausência de urna política de investimento contínuo de pessoal, tecnológico e

bibliográfico;

./ necessidade de maior participação em redes interativas que propiciam aumento

significativo do acesso à informação;
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./ ausência na padronização de formatos e de problemas, tanto na escolha e na

utilização das NTIC, como no compartilhamento de recursos informacionais.

No contexto das 10 bibliotecas estudadas, não pudemos conhecer as linguagens e as

ferramentas dos sistemas, pelo baixo índice de respostas. Isso reduz o fechamento conclusivo na

perspectiva de integração. O relatório da OCLe (2003) aponta uma "crescente ênfase na

integração entre sistemas, pesquisa e administração, como também um interesse correspondente a

estruturas de portal e de repositório", e isso reconfigura o modo como professores e alunos

acessam, criam e utilizam recursos de informação. Implica em apoio institucional à formação

universitária para ambientes digitais, distribuídos e contínuos, adotando, por exemplo, neste

sentido, ferramentas tecnológicas como a Internet, adquirindo bases e bancos de dados, inserindo-

se em programas de acervo digital compartilhado, etc., facilitando a recuperação da informação e

o atendimento às expectativas dos usuários. Entretanto, relacionamos resultados que

consideramos positivos em nossa pesquisa:

./ 70% compartilha das decisões da biblioteca;

./ 90% disponibiliza laboratório com pontos de Internet e terminais de busca para o

acervo;

./ 80% dos acervos está em máquina e seus sistema em rede;

./ 80% investe em treinamento para usuários e para bibliotecários;

./ 80% participa de Redes Nacionais e fazem comutação bibliográfica;

./ 90% trabalba com bases relacionaís que interage com bases internas.

Ao evidenciar tais aspectos, fazê-mo-lo no sentido de alertar para existência de alguns

fatores considerados positivos ou talvez iniciais para um compartilhamento como também para

enfatizar a necessidade de uma participação cada vez mais forte das bibliotecas em atividades

cooperativas, inter e/ou intra-institucionais, principalmente porque as novas tecnologias de

informação e comunicação diminuem as barreiras de espaço e de tempo; No ambiente da

Sociedade da Informação, toma-se irrelevante saber o /óeus de armazenamento da informação,

porque acessá-la no menor espaço de tempo possível é o que mais interessa aos usuários. O

resultados que consideramos que devem ser reconfigurados (pelo baixo índice e/ou pela ausência



17

de resposta nos questionários) para que possa ser trabalhado um compartilhamento de recursos

informacionais nas bibliotecas das IES de Fortaleza são:

a) Padronização

Através do uso do formato de catalogação USMARC, que é padrão mundial para

catalogação e para intercâmbio de dados. A utilização da catalogação cooperativa oferecida pela

USP, como também a participação no Consórcio da Biblioteca Nacional, ameniza um pouco esta

carência, pois as duas trabalham com o formato MARC21 e iniciaram seus processos de

automação a partir do Bibliodata CALCO da FGV, e o uso do protocolo Z39.50 que permite a

consulta a diferentes catálogos como se fosse um único.

b) Formato das teses

Por apresentar um índice de 60% que recebe as teses somente em formato impresso,

entendemos que as bibliotecas necessitam de imediato recebê-Ias também em formato eletrônico,

para que possam inserir-se no projeto da BDTD, pelo menos no módulo TEDE simplificado e

possam compartilhar essas informações entre si.

c) Aquisição de bases de dados eletrônicas

O acervo de bases de dados eletrônicas referenciais ou de texto completo propicia

aumento no acesso de informações. O baixo índice de aquisição desencadeia necessidade de

maior conhecimento das múltiplas opções de base e de modalidade de aquisição oferecidas no

mercado, inclusive a de adquirir de maneira compartilhada com utilização através do uso de

senha pessoal. Alguns portais oferecem inclusive a tradução do texto permitindo maior e melhor

utilização pelos alunos da graduação, já que é conhecida a barreira da língua com este segmento.

Não podemos deixar de apontar também duas carências que consideramos fundamentais:

1- ausência de empréstimo interbibliotecário, que consideramos conseqüência da ausência de

pelo menos uma "assinatura de protocolo" entre os diretores das bibliotecas, para que possam

atender não à solicitação de empréstimo entre usuários, mas a casos específicos de estudos e/ou

de pesquisas avançadas com a responsabilidade desses diretores ou dos bibliotecários do setor de
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empréstimo; 2- a falta de definição de critérios dos softwares no processo de escolha, que

desencadeou o alto índice de ausência no uso de padrões, já que a maior parte adquiriu software

fechado.

Esses itens permitirão que essas bibliotecas saiam do isolamento em que se encontram,

provocando uma mudança que focaliza o ciclo informacional - da geração ao uso -

acompanhando as transformações e as necessidades da sociedade cearense. Como são prestadoras

de serviços e agregam valores à vida das pessoas, é fundamental que priorizem o

compartilhamento dos recursos existentes de maneira ágil, veloz e eficaz, concretizando uma

conquista em cada novo usuário. Complementando este ciclo, é sugestivo investir em uma

"evolução" tecnológica de nossos bibliotecários, tomando-os capazes de interagirem com

usuários adaptados a esta realidade tecnológica, aptos a acompanharem a evolução da ciência e

da tecnologia, de mãos dadas com o compromisso que as bibliotecas têm na educação e na

formação desses usuários e na capacidade que eles terão de gerar e de utilizar conhecimentos e
inovações,
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO

Fortaleza, 03 de Fevereiro de 2005

Prezado(a) Colega,

Estamos realizando uma pesquisa a fim de conhecer o processo de automação de 10

bibliotecas de instituições de ensino superior de Fortaleza. Procuramos investigar de que forma as

bibliotecas de ensino superior de Fortaleza, por meio de ações, produtos e serviços, ao investirem

no processo de informatização, se inseriram como elemento facilitador para o processo de

compartilhamento de recursos informacionais, dentro e fora da instituição. Sua instituição foi

selecionada e para tanto, solicitamos a gentileza de contribuir com esta pesquisa respondendo a

este questionário.

Sem mais para o momento, agradecemos pela atenção, assegurando-lhe que suas informa-

ções serão utilizadas apenas para os objetivos deste estudo.

QUESTIONÁRIO

1- IDENTIFICAÇÃO:

1.1- Instituição(UniversidadelFaculdade) _

2- PLANEJAMENTO / AUTOMAÇÃO

2.1 A biblioteca está automatizada? ( ) Sim

2.2 Houve planejamento para esta automação?

Caso negativo, por quê?

( ) Não

( ) Sim ( )Não

2.3 Qual o software atualmente utilizado? _

2.4 De quem foi a decisão da utilização deste software?



2.5 Em que versão ele se encontra? . Existe manutenção? _

2.7 A automação iniciou com o atual software? () Sim () Não.

2.6 O software interage com bases da Instituição? ( ) Sim () Não.

Caso positivo, quais _

2.8 Quais módulos estão incluídos neste software ?

a) Processos Técnicos:

- Registro ( ) - Catalogação ( ) - Classificação ( )

b) ( ) Empréstimo: c) ( ) Seleção e Aquisição:

d) ( ) Recuperação: e) ( ) Informaçõe Gerenciais

2.9 O empréstimo está automatizado? ( ) Sim ( ) Não

( ) Somente livros ( ) Livros e periódicos ( ) Todos o materiais

2.10 Dispõe de catálogo? ( ) Na Internet ( ) Na Intranet ( ) Manual

2.11 Que percentual do acervo está atualmente automatizado?

( ) Menos que 50% () 50% () 75% ()lOOOIo

3- INTEROPERABILIDADE

3.1 O software atual utiliza:

- o formato USMARC? ()

- a norma ISO 2709? ()

- o protocolo Z39-50? ()

-emquelmguagem? _

3.2 Qual é o grau de satisfação do atual software?

ótimo () Bom () Regular ( ) Ruim ( )

3.3 O software disponibiliza opção de sugestão de compra de material bibliográfico

para os usuários? () Sim ( ) Não

3.4 Caso positivo, através de:

( ) Plan.eletrônica ( ) Formulário impresso ( ) E-mail ( ) Outro _

3.5 Faz divulgação do material adquirido mesmo ainda em processamento?

( ) Sim ( ) Não

3.6 A base de dados para aquisição formada a partir das sugestões operacionaliza



com a catalogação? ( ) Sim ( ) Não

3.7 Emite relatório de dados/estatística de utilização? ( ) Sim () Não

4- SOFTW ARE UTILIZADO

4.1 Quantos computadores estão disponívei para o empréstimo? _

4.2 Quantos terminais de busca estão disponíveis para os usuários? _

4.3 O sistema está em rede? ()Sim ()Não

Caso negativo, por que:

4.4 O software oferece interface para os usuários? ()Sim () Não

4.5 Existe treinamento para utilização? ( ) Sim ( ) Não

( ) Somente para a equipe da biblioteca ( ) Para os usuários ( ) Nenhum

4.6 A biblioteca disponibiliza:

a) Acesso ao portal de periódicos da Capes?

b) Bases de Dados adquiridas por compra?

Caso positivo, quais: _

( )Sim

( )Sim

( )Não

( ) Não.

- Em que formato? ( ) CD-ROM ( )OnLine

c) Comutação bibliográfica: ()Sim ()Não

Caso positivo, via ARIEL? ( )Sim ( )Não

d) Sala com computadores em rede com acesso a Internet para os alunos?

( ) Sim Quantos _ ( ) Não

5- OPÇÕES DA WEB

5.1- Cite 3 portais de busca da Web mais usado pela equipe da biblioteca.

5.2- O que você sabe sobre BDTD? _

5.3 Em que formato são recebidas as monografias, teses/dissertações?



( ) Impresso () Em CD-ROM ( ) Eletrônica

5.4 Quais as bases de dados brasileiras da Internet, mais utilizadas pelo pessoal de sua biblioteca?

6- COMPARTILHAMENTO

6.1 A Biblioteca faz empréstimo interbibliotecário? ( ) Sim ( ) Não

( ) Somente com as bibliotecas da Instituição ( ) Com qualquer Instituição

6.2 Participa de redes/consórcios de biblioteca?

( ) Comut ( ) Bibliodata

( ) CCN ( ) Bireme

( ) Não participa ( ) Outros( especificar) _

6.3 Qual a sua opinião na formação de um compartilhamento de informações biblio-

gráficas através de um catálogo único de publicações em Fortaleza?

6.3 Caso julgue necessário dê suas opiniões:

Muito obrigada,

Angela Maria Pinho de Barros
Biblioteca Central da Uece - CBBUI Região Nordeste II



ANEXO 2- UNNERSIDADES, FACULDADAES E INSTITUIÇÕES SUPERIORES
DE FORTALEZA

NOME Sigla Natureza

01- Universidade Federal do Ceará UFC Universidade
02-Universidade Estadual do ceará UECE Universidade
03-Universidade de Fortaleza UNIFOR Universidade
04- Faculdade Ateneu FATE Faculdade
05- Faculdade Christus Faculdade
06- Faculdade de Ciências Humanas de Fortaleza FCHFOR Faculdade
07- Faculdade Ciências Sociais Aplicadas Fortaleza FACISA Faculdade
08- Faculdade Ciências Tecnológicas de Fortaleza FCTFOR Faculdade
09- Faculdade Evolutivo FACE Faculdade
10- Faculdade Farias Brito FFB Faculdade
11- Faculdade Integrada da Grande Fortaleza FGF Faculdade
12- Faculdade Integrada do Ceará FIC Faculdade
13- Faculdade Latino Americana de Educação FLATED Faculdade
14- Faculdade Lourenço Filho FLF Faculdade
15- Faculdade Marista Faculdade
16- Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza FAMETRO Faculdade
17- Faculdade Nordeste FANOR Faculdade
18- Faculdade Sete de Setembro FA7 Faculdade
19- RATIO - Faculdade Teológica e Filosófica RATIO-Fort. Faculdade
20- Instituto de Ensino Superior de Fortaleza IESF Faculdade
21- Instituto Ceará de Ensino e Cultura ICEC Instit. Superior
22- Instituto de Ciências Religiosas ICRE Instit. Superior
23- Instituto de Educação Superior Marista Instit. Superior
24- Instituto de Ensino Superior do Ceará IESC Instit. Superior
25- Instituto Teológico Pastoral do Ceará ITEP Instit. Superior
26- Centro Federal Tecnológico do Ceara CEFET-CE Instit. Superior
27- Escola de Saúde Pública do Ceará ESP Instit. Superior


